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ساٌّوای استفادُ اص ًشم افضاس غٌذٍق ٍام آساى

 -1تعاریف
تشای استفادُ هٌاسة اص ًشم افضاس غٌذٍق ٍام آساى ،تایذ هطخػات اٍلیِ تعشیف ضَد کِ ایي هطخػات اص طشیك هٌَی
تعاسیف لاتل 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.

 -2-1حساب ها
ایي فشم ضاهل غٌذٍق ٍ لیست حساب ّا هیتاضذ ٍ هیتَاى هَجَدی ّش حساب سا هطاّذُ کشدّ ،وچٌیي
هی تَاى حساب جذیذی اضافِ کشد یا آًْا سا ٍیشایص ٍ حزف ًوَد.

 -3-1وام ها
تا استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست ٍام ّا سا هطاّذُ کشدُ ٍ ٍام جذیذ تا هطخػات هثلغ ٍام ،کاسهضد ،تعذاد
الساط ،جشیوِ دیشکشد سٍصاًِ ٍ  ...اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى اطالعات ٍام ّا سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 -4-1انواع هسینه ها
تا استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست اًَاع ّضیٌِ ّا سا هطاّذُ کشدُ ٍ ًَع ّضیٌِ جذیذ اضافِ ًوَدّ ،وچٌیي
هیتَاى اطالعات اًَاع ّضیٌِ ّا سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 -5-1تنظیمات
تا استفادُ اص ایي فشم هیتَاى هطخػات ضشکت یا فشٍضگاُ (ضاهل لَگًَ ،ام ،ضواسُ تلفي ٍ آدسس) سا ٍیشایص
کشد تا ٌّگام چاج گضاسضات یا سایش چاج ّا اص ایي هطخػات استفادُ ضَدّ .وچٌیي ایي تخص ضاهل تٌظیوات
اًتخاب اًذاصُ ًوایص لَگَ ٍ فًَت گضاسضات هیتاضذ.

 -6-1کاربران
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 لسوت ّای
هختلف سا تعییي کشد.

 -2عملیات وام
ایي تخص ضاهل تخػیع ٍام ٍ الساط هاّاًِ هی تاضذ ،توام عولیات تخػیع ٍام تِ اضخاظ اص ایي تخص لاتل اًجام
تَدُ ٍ اص طشیك الساط هاّاًِ هی تَاى هثلغ ّش لسط سا ٍیشایص کشد ٍ یا لسط هشتَطِ سا پشداخت ًوَد.

 -1-2تخظیض وام
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ایي فشم ضاهل لیست ٍام ّای تخػیع دادُ ضذُ تِ اضخاظ هیتاضذ ،تا استفادُ اص ایي فشم هی تَاى تشای ّش
ضخع تِ غَست جذاگاًِ ٍام تخػیع داد ٍ تاسیخ ضشٍع الساط سا هطخع کشدّ .وچٌیي تشای چاج دفتشچِ الساط
تایذ اص ایي فشم استفادُ ًوَد.

 -2-2اقساط ماهانه
ایي فشم ضاهل لیست الساط اضخاظ هیتاضذ ،تا استفادُ اص ایي فشم الساط ّش ضخع تِ غَست جذاگاًِ لاتل
هطاّذُ ٍ تغییش است .تا استفادُ اص ایي هی تَاى الساط هاّاًِ سا پشداخت کشد.

 -3امور مالی
ایي تخص هشتَط تِ هذیشیت اهَسهالی ٍ هذیشیت حساب تَدُ ٍ ضاهل تخص ّای صیش هی تاضذ:

 -1-3سرمایه ها
تَسط ایي فشم سشهایِ ّای غٌذٍق لاتل هطاّذُ است .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیاص هی
تَاى یک سشهایِ دس سیستن ثثت کشدّ .وچٌیي ،سشهایِ ّا لاتل ٍیشایص ٍ حزف هی تاضذ.

 -2-3برداشت سرمایه
تَسط ایي فشم تشداضت سشهایِ تِ اضخاظ لاتل هطاّذُ است .تا صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیاص
هی تَاى یک تشداضت سشهایِ جذیذ دس سیستن ثثت کشدّ .وچٌیي تواهی تشداضت سشهایِ ّای ثثت ضذُ لاتل
ٍیشایص ٍ حزف هی تاضذ.

 -3-3هسینه ها
تا استفادُ اص ایي فشم هیتَاى لیست ّضیٌِ ّا سا هطاّذُ ٍ هذیشیت کشدٌّ .گام افضٍدى ّضیٌِ جذیذ دس
سیستن تایذ یک ًَع ّضیٌِ اًتخاب گشدد (اًَاع ّضیٌِ ّا دس تخص تعاسیف تایذ اضافِ ضَد).

 -4-3اسناد انتقالی
گاّی دس تشخی اص ضشکتّا الصم هی ضَد هثلغ ثاتتی اص یک حساب یا غٌذٍق تِ حساب دیگشی اًتمال یاتذ تا
استفادُ اص ایي گضیٌِ اسٌاد اًتمالی لاتل هطاّذُ ٍ هذیشیت است.

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

 -1-4گسارشات پایه
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
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اضخاظ سا گضاسضگیشی ٍ چاج کشد (هشاحل ٍ تٌظیوات چاج دس اداهِ ایي ساٌّوا تَضیح دادُ ضذُ است) .تواهی
گضاسضات لاتلیت هشتة ساصی ٍ تثذیل تِ اکسل ٍ  PDFسا داسا هی تاضٌذ.

 -2-4گسارشات اطلی
تا استفادُ اص فشمّای گضاسضات اغلی هی تَاى اطالعات هَجَد سیستن دس ساتطِ تا ٍام ّای تخػیع دادُ
ضذُ ،الساط هاّاًِ ،سشهایِ ّا ،تشگطت سشهایِّ ،ضیٌِ ّا ٍ اسٌاد اًتمالی سا گضاسضگیشی کشد .تواهی ایي گضاسضات تش
پایِ اص تاسیخ تا تاسیخ پیادُ ساصی ضذُ است .تواهی گضاسضات لاتلیت هشتة ساصی ٍ تثذیل تِ اکسل ٍ  PDFسا داسا
هی تاضٌذ.

 -3-4دفاتر
تا استفادُ اص فشمّای گضاسضات دفاتش هی تَاى اطالعات هَجَد سیستن دس ساتطِ تا دفتش هعیي سا گضاسضگیشی
کشد .تواهی ایي گضاسضات تش پایِ اص تاسیخ تا تاسیخ پیادُ ساصی ضذُ است .تواهی گضاسضات لاتلیت تثذیل تِ اکسل ٍ
 PDFسا داسا هی تاضٌذ .ضواسُ سٌذ دس ایي گضاسضات تا کذیٌگ صیش ضشٍع ضذُ است:
سشهایِ ّا ،01 :تشداضت سشهایِ ّاٍ ،01 :ام ّای پشداختی ،00 :الساط دسیافتی00 :

 -5پشتیبانی
اهکاًات تْیِ ٍ تاصیاتی پطتیثاى دس ایي تخص است:

 -1-5تهیه 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.

 -2-5بازیابی پشتیبان
تا استفادُ اص فشم تاصیاتی پطتیثاى هیتَاى تا اًتخاب هسیشی کِ فایلّای پطتیثاى دس آى لشاس داسًذ اطالعات
ًشمافضاس سا تش پایِ پطتیثاى اًتخاب ضذُ تاصیاتی ًوَد.

 -3-5تنظیمات پشتیبان خودکار
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.

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

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

 -7تماس با ما
جْت تواس تا ضشکت آساى سیستن هثٌا ٍ یا اسسال پیطٌْادات ٍ اًتمادات خَد هی تَاًیذ تِ یکی اص سٍشّای صیش عول
ًواییذ:
 -0تواس تا ضواسُ ّای هَجَد دس آدسس
 -0اسسال پیام 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=12
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