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 مقدمه -1

  و حقوق و مزایا   یانباردار  ،یحسابدار  دانش  به  ازین   بدون  کند  یم  کمک  شما  به  آسانحسابداری شرکتی    افزار  نرم

 .  دیینما  صادر و فیش حقوقی فروش فاکتور و  داده انجام را خود شرکت یحسابها به مربوط  یکارها

  و   کال   الیسر  قیطر  از  فاکتور  ش یپ   صدور   و   فروش  فاکتور  صدور  د،یخر  فاکتور  ثبت  ع یسر  امکانات  یدارا  افزار  نرم  نیا

  و(  شوند  ی م  فیتعر  هی ل   سه  در  کالها )  کالها   انبارها،  ها،   حساب  اشخاص،  توان  ی م  افزار  نرم   نیا  در   .باشد   یم  خوان  بارکد 

  واحد،   ه،ی اول  یموجود  دوم،  بارکد  بارکد،  ال، یسر  کال،  نام  رگروه،یز  گروه،:  مشخصات  با  را  محصولت  .کرد  فیتعر  را  خدمات

   .کرد رهیذخ توان ی م حاتیتوض و فروش فیتخف د،یخر فیتخف فروش،  متیق د،یخر متیق

 همچنین   کرد،   مدیریت  و   تعریف   مختلف  های   گروه  در   را  شرکت  کارمندان   لیست  توان  می  افزار  نرم   این  از   استفاده  با 

 بیمه،   حق)  کسورات  و ...(    و  خواربار  حق  مسکن،  حق  پایه،   و   حقوق )  مزایا  و  حقوق   موارد  مجزا  صورت  به  کارمند  هر  برای

  های  شیفت  ماموریت،  کار،   کسر  کار،  اضافه  ساعت   مبلغ  تعریف  افزار  نرم  این   های  قابلیت  دیگر  از.  کرد  تعریف...(    و   مالیات

  ساعات  تعداد  و  مالیات  بیمه،  تنظیمات  افزار  نرم  این  در  همچنین،.  باشد  می  کارمند  هر  برای  مجزا  صورت  به...    و  کاری

  و   کار  کسر  کار،  اضافه  حضور،  جمع  خروج،  ساعت  ورود،  ساعت  توان   میهمچنین    .است  شده  تعبیه  نیز  سال  در  مرخصی

 .کرد ثبت شخص هر برای را غیرموجه یا موجه غیبت و  تعطیل روز کار اضافه

  و  اسناد  تمام .  نمود  چاپ  و   رهیذخ  ثبت،   را  درآمد  و   نهیهز  افت، ی در  پرداخت،  یحسابدار  سند  توان  یم  افزار  نرم  توسط

 توان   ی م  افزار  نرم  نیا   با .  دارند  را  نتریپر  شیف  یحرارت  ی کاغذها  و   یمعمول  ی کاغذها  در  چاپ   تیقابل  شده  ثبت  یفاکتورها

  یها  فاکتور  توان  یم  افزار  نرم  نیا  با   .کرد  رهیذخ  نشده  ای  شده  وصول  صورت  به  را  یپرداخت  و  یافتیدر  یها  چک  و  اسناد
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  هنگام . نمود چاپ و رهیذخ ثبت،  ی سادگ به را خروج یها حواله و  ورود ی دهایرس و  فاکتور  ش یپ  و  فروش  یها فاکتور د،یخر

 ز ین  اتی مال  و  یکل  فیتخف   نهیگز  نیهمچن  کرد،  وارد  حاتیتوض  و  فی تخف  جداگانه  بصورت  کال  هر  یبرا  توان  یم  فاکتور  ثبت

 . دارد وجود فاکتور در

و دفترچه اقساط آن را    داد  تخصیص  کارمندان  به  را   آن  و  تعریف  وام  یک  توان  می  و  بوده  وام  بخش  شامل  افزار   نرم  این

 ایجاد کرد. می توان دریافت اقساط را از طریق دریافت مستقیم یا دریافت از طریق فیش حقوقی ثبت کرد. 

  د یتول  بخش   در  کرد،   د یتول  بارکد   و  الیسر  کالها   یبرا  ی گروه  بصورت  توان  یم   آسانحسابداری شرکتی    افزار  نرم  با 

 توان   یم   نیهمچن.  کرد  استفاده   توان  ی م  Code 39  و  Code 128  و   EAN 13  بارکد   مختلف  مدل   سه  از  بارکد 

 .  نمود چاپ را کال  بارکد و  کال مشخصات

  یکالها  توان  یم   ن،یهمچن.  نمود  چاپ  و   رهیذخ  ثبت،  را  خروج  یدهایرس  و   ورود  یها   حواله  توان  یم   افزار  نرم  ن یا  با

 را   گرید  انبار  به  انبار  کی   از  کال  انتقال  سند  توان  یم  افزار  نرم  توسط.  نمود  مشاهده  جداگانه  صورت  به  را  انبار  هر  در  موجود

  یم  افزار  نرم  نیا  توسط  . کرد  صادر  خروج  از  برگشت  و   ورود  از  برگشت  حواله  توان  ی م  نیهمچن.  نمود  چاپ   و   رهیذخ  ثبت،

 دیتول  یکال  یموجود  به  کال  دیتول  ثبت  با.  کرد  استفاده  فرمول  از  کال  دیتول  بخش  در  و  کرد   فیتعر  کال  دیتول  فرمول  توان

   . گردد یم کسر هیاول مواد یموجود از و ده یگرد  اضافه شده

را مدیریت   مهیب  ستیکارکرد ل  زیهمراه کارگاه ها و رتوسط این نرم افزار می توان »لیست بیمه ماهانه« کارکنان را به  

 تهیه کرد. txt.و  dbf.کرد و فایل های دیسکت بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را در فرمت های 

به   را  کارکنان  ماهانه«  مالیات  »لیست  توان  می  افزار  نرم  این  ر  کارفرمایانهمراه  با  ل  زیو  را   ستیکارکرد  مالیات 

 تهیه کرد.  WHو   WP  ،WKفایل   3را در  کشور یاتیمان امور مالسازمدیریت کرد و فایل های دیسکت مالیات مربوط به 

بانکی« را به   افزار می توان »لیست حواله های  را    حواله ها   زیو ر  پرداخت کننده ها همراه  همچنین توسط این نرم 

  ،د، شهرمخصوص بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، پاسارگا مدیریت کرد و فایل های دیسکت حواله های بانکی  

 و یا بصورت فایل پایا مخصوص تمام بانک ها تهیه کرد.  سامان

  کال، خروج گزارش  کال، ورود گزارش  کالها،  کاردکس گزارش کالها،  یموجود گزارش  لیقب از اتگزارش انواع و اقسام 

و  یافتیدر  پرداختی  یها  چک  فروش،  یفاکتورها  د،یخر  یفاکتورها  گزارش پرداختی  های  وام  فیش  ،  دریافتی،  اقساط 

  امکانات. کنند یریگ گزارش  را خود از ین مورد موارد کاربران بتوانند  تا است شده ساخته...   و حقوقی، حضور و غیاب کارکنان 

  تا   است  شده  هیتعب  زین   کاربران  ستیل  افزار،  نرم  نیا  در  نیهمچن .  دارد  وجود  افزار  نرم  در  زین  آن  یابیباز  و  بانیپشت  هیته

در بازه    یفاکتورها و امور مال   لزم به ذکر است در این نرم افزار می توان از بخش  .شوند  افزار  نرم  وارد  عبور  رمز  با  کاربران
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  رهیو دا یا ره یدا ،ی پراکندگ  ، یمساحت ،یسطر ، یخط ،یا  لهیم یو سالنه با انواع نمودارها  ی روزانه، ماهانه، فصل مختلف  یها

 نمودار ترسیم کرد.   یسه بعد یا

 آسان متصل شد.  شرکتیحسابداری توان به نسخه سرور نرم افزار  ی باشد و توسط آن م ینرم افزار تحت شبکه م نیا

 : ویژگی های نرم افزار  -1-1

این نرم افزار با استفاده از تکنولوژی دات نت و برای استفاده در محیط ویندوزی ساخته شده است. در زیر بخشی از 

 ویژگی های نرم افزار شرح داده شده است: 

در طراحی این نرم افزار سعی شده تا حجم آن کم باشد تا کاربران بتوانند به راحتی نرم افزار را    حجم کم: •

 دانلود و بروزرسانی کنند. 

 انجام می شود.   سیستم ها تنها با چند کلیک ینرم افزار در تمام ینصب و راه انداز نصب آسان: •

اکسس: • داده  پایگاه  از  استفاده  استفاده  و  راحتی نصب  اطالعات  برای  برای ذخیره  اکسس  داده  پایگاه  از   ،

 را ندارد(. SQL Serverاستفاده شده که نیازی به نصب نرم افزار جانبی ندارد )همچنین مشکالت نصب 

به سادگی انجام می گردد و قابلیت پشتیبان گیری خودکار   پشتیبانو بازیابی  تهیه    گيری راحت:  پشتيبان •

افزار کم بوده به همین دلیل بدون دغدغه نیز وجود دارد. همپنین حجم پشتی بان ایجاد شده در این نرم 

 گیری کرد.توان روزانه پشتیبان می

 به بعد، برای استفاده و نصب نرم افزار، به پیش نیاز خاصی نیاز نیست. 7در ویندوز   :بدون نياز به پيش نياز •

 :امکانات نرم افزار  -2-1

 (پرسنل  کامل  اطالعات چاپ و ذخیره) شرکت کارکنان   و اشخاص لیست مدیریت •

 )اشخاص داخل مجموعه و اشخاص خارج مجموعه(  اشخاص گروه  مدیریت •

 ( دیجد حساب فیتعر امکان) ها  حساب و  صندوق  مدیریت •

 ثابت  یها  ییدارا و اموال تیریمد •

 ( دیجد انبار  فیتعر امکان) هاانبار مدیریت •

 کارمند  هر برای...(  و پاداش نقدی، بن مسکن،  حق پایه، حقوق ) مزایا و حقوق  لیست مجزای تعریف •

 کارمند  هر برای کسورات لیست مجزای تعریف •

 اتوماتیک بصورت دستمزد و حقوق  لیست بارگذاری امکان •
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  بارکد،   ال،یسر  درج  همراه  به(  محصولت  و  گروه   ریز  کالها،  گروه)  سطح  سه  در  محصولت  ستیل  تیریمد •

 فروش  فیتخف و دیخر ف یتخف  فروش، متیق د،یخر متیق  واحد، ه،یاول یموجود دوم،   بارکد

 خدمات  لیست مدیریت •

 خدمات  و  کالها اموال، اشخاص، اکسل از ورود  تیقابل •

 کال بارکد  و  کال الیسر دیتول امکان •

 نتریپر ش یف یحرارت و ی معمول یکاغذها در چاپ و  دیخر فاکتور ثبت •

 نتر ی پر شیف یحرارت و  یمعمول  یکاغذها  در چاپ و فروش فاکتور صدور •

 فروش  فاکتور به  لیتبد  و فاکتور ش یپ  چاپ و ثبت •

  فروش از برگشت  و دیخر از برگشت فاکتور ثبت •

 خوان  بارکد  از استفاده با فروش فاکتور عیسر ثبت •

 فاکتور در کال  هر یبرا حاتیتوض و فیتخف جداگانه ثبت •

 فاکتور  کل یبرا  اتیمال و فیتخف ثبت •

 یرسم فاکتور چاپ امکان تیقابل •

 انبار  در موجود یکالها تیریمد •

 نتریپر ش یف یحرارت و ی معمول یکاغذها در یکیگراف صورت به آن چاپ و انبار  به کال ورود دیرس ثبت •

 نتر یپر  شیف یحرارت و  یمعمول یکاغذها در یکیگراف صورت به آن چاپ  و انبار از کال خروج حواله صدور •

  ی حرارت  و   یمعمول  ی کاغذها  در  یکیگراف  صورت  به  آن  چاپ  و   گرید  انبار  به  انبار  ک ی  از  کال  انتقال  ثبت •

 نتریپر شیف

 کال خروج از برگشت حواله ثبتو  کال  ورود از برگشت حواله ثبت •

 ورود حواله به لیتبد تی قابل با  کال  دیخر درخواست ثبت •

 کال  دیتول فرمول فیتعر امکان •

 هیاول مواد انبار و دیتول انبار یمجزا نییتع با  کال  دیتول  حواله ثبت •

 ها  پرداخت  و ها   افتیدر ثبت •

 ها  نهیهز انواع و  ها نهیهز ثبت •

 ها  درآمد انواع و  ها درآمد ثبت •

 ها  برداشت  و ها  هیسرما ثبت •
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 نتر یپر  شیف یحرارت و  یمعمول یکاغذها  در یمال  امور اسناد چاپ امکان •

 یحسابدار سند چاپ امکان •

 بستانکاران و بدهکاران تیریمد •

 ی گروه بصورت...  و پرداخت و  افتی در اتیعمل ثبت امکان •

  چک  ل یتبد  و   شدن   باطل   شدن،   برگشت  شدن،   پاس  تیوضع  رییتغ  و   یپرداخت  و   ی افتی در  یها  چک  ثبت •

 یپرداخت چک به  یافتیدر

 گرید حساب به حساب کی از یانتقال اسناد ثبت •

 اد یص قالب چک چاپ بخش •

 دستگاه   به مبلغ ارسال جهت خوان کارت  دستگاه  به افزار نرم  اتصال تیقابل •

 کارمند  هر برای غیبت و تعطیل روز سالنه، مرخصی ماموریت، حق کار،  کسر  کار، اضافه تنظیمات •

 کار  قانون اساس بر بیمه حق و  مالیات تنظیمات •

 اتوماتیک  بصورت بیمه و  مالیات بارگذاری امکان •

 کاری  های شیفت لیست مدیریت •

 کارمند  هر برای  کار ساعت مجزای تعریف •

 دستی  و  سیستم ساعت و تاریخ با  کارکنان روزانه خروج و ورود ثبت •

 تعطیل  روز کار  اضافه و کار کسر  کار، اضافه حضور، جمع محاسبه •

 کار کسر و  کار  اضافه ثبت هنگام پرسش •

 کارمندان به وام تخصیص و  مدیریت •

 ( گرافیکی صورت  به چاپ و ذخیره)  کارمند هر برای ماهانه حقوقی فیش  کردن صادر •

 حقوقی های فیش  گروهی   چاپ و ثبت امکان •

 روزانه  بصورت حقوقی فیش  صدور امکان •

 مهیب ستیکارکرد ل زیهمراه کارگاه ها و رامکان ثبت و مدیریت »لیست بیمه ماهانه« کارکنان به  •

   txt.و  dbf.تهیه فایل های دیسکت بیمه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را در فرمت های  •

 مالیات  ستیکارکرد ل زیو ر کارفرمایانهمراه امکان ثبت و مدیریت »لیست مالیات ماهانه« کارکنان به   •

   WHو    WP  ،WKفایل   3در  کشور   یاتیسازمان امور مالتهیه فایل های دیسکت مالیات مربوط به  •

 حواله ها زیو ر پرداخت کننده هاهمراه امکان ثبت و مدیریت »لیست حواله های بانکی« به  •
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مخصوص بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه، پاسارگاد،  فایل های دیسکت حواله های بانکی  تهیه   •

 و یا بصورت فایل پایا مخصوص تمام بانک ها   سامان ،شهر

 فاکتورها   در شینما  جهت فروشگاه یلوگو ثبت و فروشگاه  ای  شرکت لیپروفا شیرایو •

 گزارشات مختلف یها  بخش فونت  و لوگو اندازه میتنظ •

،  انیز  و  سود   ها،  حساب  مانده   گزارش  و   کال   کاردکس  کالها،  یموجود  و   اشخاص  شامل   هیپا  گزارشات •

 ... و  حقوقی های فیش حضور و غیاب، 

 نه یهز  ها،   پرداخت  ها،   افت ی در  فروش،  از  برگشت  د،یخر  و  فروش  یفاکتورها  گزارشات  شامل   یاصل  گزارشات •

 شخص براساس و  خیتار تا  خیتار از صورت به...  و  یافت یدر ی ها چک ها، 

 LIFO و FIFO  ،یوزن  نیانگیم  یها تمیالگور از استفاده با   کالها یبها گزارش •

 خیتار  تا خیتار از صورت به...  و کالها  انتقال کالها،  خروج کالها، ورود گزارشات  شامل یانبارگردان گزارشات •

 ... کل دفتر و روزنامه دفتر ها،   حساب نیمع اشخاص، نیمع دفتر شامل  دفاتر گزارشات •

 ... یستون چهار و  یستون دو یشیآزما تراز و ترازنامه گزارشات •

نمودار فاکتورها و نمودار امور مالی در بازه های روزانه، ماهانه، فصلی و سالنه با انواع نمودارهای    گزارشات •

 میله ای، خطی، سطری، مساحتی، پراکندگی، دایره ای و دایره ای سه بعدی

 د ی جد یمال  سال  جادیا امکان •

 استفاده از نرم افزار بصورت شبکه  امکان •

 اکسل به گزارشات  یتمام  لیتبد و گزارشات یساز مرتب  امکانات •

 وبکم دستگاه  به افزار نرم اتصال قیطر  از شخص ریتصو انتخاب امکان •

 چک یریگ راس و ها  یادآوری  تلفن، دفترچه رینظ امکانات ریسا •

 مختلف  یها قسمت به کاربران یدسترس سطح نییتع و افزار نرم کاربران تیریمد •

 PDF به گزارشات  لیتبد امکان •

 ی گروه  و خودکار بصورت اشخاص به  امکیپ  ارسال امکان •

 افزار نرم ی بروزرسان و ، پشتیبان گیری خودکارپشتیبان ی بازیاب و افزار نرم از پشتیبان تهیه •

 کلیک چند با  تنها  ها سیستم یتمام در افزار نرم یانداز راه و نصب •

 پيش نيازها:   -3-1
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نیازمند پیش نیاز خاصی نباشد ولی برای فعالسازی برخی امکانات که در زیر در طراحی نرم افزار سعی شده است تا  

 به آنها اشاره می گردد نیاز به نصب نرم افزار جانبی هست: 

 توضيحات  پيش نياز  نوع درخواست 

 . می باشدیاز به نصب  ن  XPدر ویندوز  فقط   Net Framework 2.0. استفاده از نرم افزار 

  PDF PDF Readerمشاهده  

 PDFتبدیل به  

 یکی از نرم افزارهای زیر: 
Microsoft Print To PDF 

Print2PDF 
Foxit PDF   
PDF Factory 

 نیازی به نصب نیست.به بعد    10در ویندوز  

 برای مشاهده فایل تولید شده بهتر است نصب شود.  Excel Microsoft Officeتبدیل به  

 Internet Explorer 8 گزارش گیری 

 آپدیت شده به بعد نیازی به نصب نیست.   XPدر ویندوز  

نصب شود که در    11برای کارکرد مناسب تر، بهتر است ورژن  

 )آپدیت شده( به بعد نیازی به نصب نیست.  7ویندوز  
 

 نحوه استفاده  -2

 در این بخش، نحوه استفاده از آیتم های موجود در نرم افزار شرح داده می شود. 

 صفحه ورود:  -1-2

از امکانات آن، نیازمند احراز هویت هستید که این عمل توسط صفحه ورود انجام   افزار و استفاده  نرم  برای ورود به 

 پذیرد. با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور صحیح، نرم افزار وارد صفحه اصلی می شود. می

 می باشد.  adminنام کاربری و کلمه عبور پیش فرض نرم افزار  توجه:

 

 صفحه اصلی:   -2-2

افزار می باشد. شمای کلی صفحه اصلی بصورت زیر می باشد که   این صفحه شامل دسترسی به تمامی امکانات نرم 

 بخش است که هر یک به اختصار شرح داده می شود:   5شامل 
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 برای دسترسی به تمامی بخش های نرم افزار استفاده می گردد.  منو: -1

برای دسترسی سریع به سایت شرکت، پروفایل کاربری و تنظیمات استفاده می گردد. با کلیک    دسترسی سریع:  -2

 نمایش یا عدم نمایش نوار ابزار را می توانید تعیین نمائید.  روی فلش  

 برخی از بخش های پر استفاده منو، مورد استفاده قرار می گیرد.برای دسترسی سریع به  نوار ابزار: -3

شوند  باز می Tabهر پنجره ای که کاربر باز می کند، در این بخش نمایش داده می شود. پنجره ها بصورت  محتوا:  -4

 که امکان نمایش چندین پنجره بصورت همزمان را فراهم می کند. 

 م کاربر کنونی نمایش داده می شود. در این بخش تاریخ و نا نوار وضعيت: -5

 ابزارها:  -3-2

نرم افزار شامل چندین ابزار می باشد که قبل از استفاده نرم افزار بهتر است با آن ها آشنا شوید. در زیر هر یک شرح  

 داده می شوند: 
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در این ابزار لیست مشخصات بصورت جدولی نمایش داده می شوند که دارای دو بخش عنوان )سطر اول(    ليست:  -1

و مقادیر می باشد. اگر نیازمند مرتب سازی سطرها بر اساس عنوان خاصی هستید با کلیک روی آن عنوان، لیست بر اساس 

 ، لیست بصورت نزولی مرتب می شود. آن و بصورت صعودی مرتب شده و اگر دوباره روی آن عنوان کلیک کنید

لیست موارد   جستجو:  -2 ابزار به همراه لیست نمایش داده می شود و هر متنی که در آن نوشته شود، داخل  این 

 مشابه را جستجوکرده و در لیست فقط سطرهایی را نمایش می دهد که دارای موارد مشابه هستند.  

د نمایش گرافیکی لیست صحیح نباشد )مخصوصا زمانی که درایور کارت  در مواردی امکان دار (:بازیابی مجدد ) -3

گرافیکی به درستی نصب نشده باشد( در این موارد می توان از این ابزار استفاده کرد. همچنین اگر لیست دارای فیلتر باشد 

شید این ابزار مقادیر نوشته شده  )مانند گروه شخص در عکس بال(، پس از انتخاب فیلتر باید این دکمه بزنید. توجه داشته با

 در کادر جستجو را نیز حذف می کند. 

این ابزار برای ثبت داده جدید استفاده می شود. این ابزار نیز به همراه لیست نمایش داده می شود و    (:جدید )   -4

باز می شود که در صورت ثبت داده جدید، داده جدید پنجره ثبت مشخصات  ابزار،  این  اضافه  با کلیک روی  لیست  به  ی 

 استفاده کرد.  Ctrl + Nگردد. برای دسترسی سریع به این ابزار می توان از دکمه ترکیبی می

این ابزار برای اصالح مشخصات داده موجود استفاده می شود. این ابزار بصورت پیش فرض غیرفعال   (:ویرایش ) -5

است و در صورتی که یک سطر در لیست انتخاب شود، فعال می گردد. با کلیک روی این ابزار، پنجره ویرایش مشخصات باز  

لیست اصالح می گردد. برمی تائید، مشخصات داده در  از دکمه شود که در صورت  توان  ابزار می  این  ای دسترسی سریع 

 و یا دابل کلیک روی داده مورد نظر، استفاده کرد. Ctrl + Eترکیبی 

همانگونه که از نام این ابزار مشخص است، برای حذف داده موجود استفاده می شود. این ابزار نیز    (:حذف )   -6

یست انتخاب شود، فعال می گردد. با کلیک روی این ابزار،  بصورت پیش فرض غیرفعال است و در صورتی که یک سطر در ل
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یک پیغام اخطار نمایش داده می شود که در صورت تائید آن داده مورد نظر حذف می گردد. برای دسترسی سریع این ابزار 

 استفاده کرد.  Ctrl + Dتوان از دکمه ترکیبی می

 باشد: نرم افزار شامل دو نوع پنجره متفاوت می  پنجره ها: -7

و گزارش گیری و ...( که برای هر یک از    اشخاصپنجره هایی که داخل صفحه اصلی باز می شوند )همانند   ❖

 . گردداین پنجره ها یک تب مجزا در بدنه صفحه اصلی ایجاد می

و انصراف   شامل دکمه ثبت   که معمولو ...(    شخصپنجره هایی که بصورت مجزا باز می شوند )همانند ثبت   ❖

  ESC)ثبت( و    Enterمی توانید از دکمه  در این پنجره ها  برای دسترسی سریع به این دکمه ها    می باشد.

 )انصراف( استفاده نمائید.  

این ابزار برای انتخاب آیتم مورد نظر از بین آیتم های موجود استفاده می شود. در    کمبوباکس با قابليت جستجو:  -8

این ابزار با نوشتن بخشی از حروف، فقط آیتم هایی که شامل آن ترکیب هستند نمایش داده می شود که این عمل باعث  

 پیدا کردن و در نتیجه انتخاب راحت تر آیتم مورد نظر می شود. 
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   تعاریف -3

افزار   نرم  از  مناسب  استفاده  شرکتی  برای  اولیه    باید ،  آسانحسابداری  از  شود  تعریف  مشخصات  مشخصات  این  که 

 دارای بخش های زیر می باشد:  و تعاریف قابل دسترس بوده  یطریق منو

 اشخاص  -1-3

فرم می این  از  استفاده  را  با  اشخاص  لیست  و  مدیریتتوان  زدن دکمه جدید  کرده  اضافه   یشخص جدید  با 

با استفاده از دکمه قطع همکاری   را ویرایش و حذف کرد.   آنتوان اطالعات  می  با انتخاب یک شخص  نمود، همچنین

توان با کلیک مجدد بروی این دکمه وضعیت یک  را به حالت تعلیق درآورد. همواره می  شخصتوان وضعیت یک  می

با استفاده از دکمه ورود از اکسل می توان بصورت گروهی اشخاص را از    .معلق را به حالت عادی تغییر داد  شخص

 فایل اکسل به نرم افزار اضافه نمود.

 

   گروه اشخاص -2-3

انواعاین فرم   با دو نوع »اشخاص خارج    جدید   گروه اشخاصتوان  باشد و میمی  گروه اشخاص  برای مدیریت 

گروه اشخاص هنگام ثبت شخص جدید کارایی دارد و می توان هر   .اضافه کرد مجموعه« و »اشخاص داخل مجموعه«

« تعریف  کارمندانشخصی را به گروه خاصی ارتباط داد. به عنوان مثال می توان دو گروه اشخاص »مشتری ها« و »

   « قرار داد.کارمندان  گروه »مشتری ها« و شخص دیگری را در گروه »کرده و شخصی را در  

   هاحساب  -3-3

توان موجودی هر حساب را مشاهده کرد، همچنین باشد و میاین فرم شامل صندوق و لیست حساب ها می

 :حسابراهنمای محاسبه موجودی   . می توان حساب جدیدی اضافه کرد یا آنها را ویرایش و حذف نمود

+    هزینه ها  جمع  -  جمع درآمد ها+    پرداخت ها  جمع  -  جمع دریافت ها+    اولیه   موجودی=  موجودی حساب  

  پاس  یافتیدر  یها  چک  جمع +    حساب  از  انتقال  جمع  -  حساب  به  انتقال  جمع+  برداشت ها    -  سرمایه ها  جمع

 شده  پاس یپرداخت  یها چک جمع - شده
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   واحد ها -4-3

می  فرم  این  از  استفاده  میبا  همچنین  نمود،  اضافه  جدید  واحد  و  کرده  مشاهده  را  واحدها  لیست  توان توان 

   . اطالعات واحد ها را ویرایش و حذف کرد

   انبارها -5-3

می فرم  این  از  استفاده  انبابا  و  کرده  مشاهده  را  انبارها  لیست  می  رتوان  همچنین  نمود،  اضافه  توان جدید 

با زدن دکمه »انبار پیش فرض« می توان یک انبار را بصورت انبار  .  کرد  و غیرفعال  حذف  ،اطالعات انبارها را ویرایش 

 پیش فرض درآورد.

 انواع هزینه ها  -6-3

جدید اضافه نمود، همچنین توان لیست انواع هزینه ها را مشاهده کرده و نوع هزینه  با استفاده از این فرم می 

   توان اطالعات انواع هزینه ها را ویرایش و حذف کرد.می

 ها درآمدانواع  -7-3

جدید اضافه نمود، همچنین   درآمد ها را مشاهده کرده و نوع  درآمدتوان لیست انواع  با استفاده از این فرم می

   ها را ویرایش و حذف کرد.درآمدتوان اطالعات انواع می

 اموال و دارایی های ثابت  -8-3

جدید اضافه، ویرایش یا    اموالرا مشاهده کرده و    اموال و دارایی های ثابتتوان لیست  با استفاده از این فرم می

لزم به ذکر است مشخصات اموال شامل شماره اموال، نام اموال، سریال، بارکد، تعداد، ارزش واحد و ...  حذف نمود.  

 استفاده از دکمه ورود از اکسل می توان بصورت گروهی اموال را از فایل اکسل به نرم افزار اضافه نمود. با  می باشد. 

   کارت خوان ها -9-3
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می  توسط فرم  هایتوان  این  ها  دستگاه  خوان  و    کارت  کرده  مشاهده  خوانرا  نمود،    کارت  اضافه  جدید 

  کارت   دستگاه   به  مبلغ  ارسال  دکمه  .کرد  فرض تبدیلکارت خوان را به حالت پیش    یک دستگاه   توانهمچنین می

شرکت    ینرم افزار به دستگاه کارت خوان ها  نیاو ... قابل مشاهده می باشد.    فروش  فاکتور  ثبتبخش های    در  خوان

 شود:  یمتصل م  ریز یها

 سامان  کیخوان شرکت پرداخت الکترون کارت •

 نیخوان شرکت آسان پرداخت پرش کارت •

 خوان شرکت به پرداخت ملت کارت •

 انیپارس کیخوان شرکت تجارت الکترون کارت •

 سداد کیخوان شرکت پرداخت الکترون کارت •

 

 از صفحه زیر قابل مشاهده و دانلود است: یکارت خوان پوز بانک یاتصال نرم افزار به دستگاه ها یراهنما

https://product.easysoft.ir/PosHelp 

   حقوق و مزایا -10-3

توان یک حقوق و مزایای جدید اضافه  باشد و میاین فرم شامل لیست پیش فرض حقوق و مزایای سیستم می

دکمه بارگذاری حقوق و مزایا با انتخاب سال  همچنین با استفاده از    .نمود  و غیرفعال  حذف  ، کرد یا آنها را ویرایش

 می توان حقوق و مزایا را بصورت اتوماتیک بارگذاری کرد.

 

   کسورات -11-3

یا آنها را باشد و میاین فرم شامل لیست پیش فرض کسورات سیستم می توان کسورات جدیدی اضافه کرد 

 . ویرایش و حذف نمود

   انواع وام ها -12-3
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با مشخصات مبلغ وام، کارمزد، تعداد    جدید   وام ها را مشاهده کرده و  وام  توان لیست  استفاده از این فرم میبا  

 . کرد و غیرفعال حذف ،ها را ویرایش  وامتوان اطالعات اضافه نمود، همچنین می  اقساط، جریمه دیرکرد روزانه و ... 

 

   شيفت های کاری -13-3

های   شیفت  لیست  شامل  فرم  میاین  میکاری  و  را  باشد  آنها  یا  کرد  اضافه  جدید  کاری  های  شیفت  توان 

پس از تعریف شیفت کاری، از قسمت »تنظیمات ساعت کار« باید شیفت کاری جدید را به  .  ویرایش و حذف نمود

 داد.اشخاص تخصیص داد. همچنین با استفاده از گزینه »فعال/ غیرفعال« می توان وضعیت یک شیفت را تغییر 

 کاربران  -14-3

توان رمز عبور کاربر فعلی را تغییر داد یا کاربران باشد و توسط آن میافزار میاین فرم شامل لیست کاربران نرم

نرم برای  کرد.دیگری  تعریف  های    افزار  به قسمت  افزار سطح دسترسی  نرم  کاربران  به  توان  می  بخش  این  توسط 

 مختلف را تعیین کرد.

 تغيير رمز عبور   -15-3

با زدن این فرم پنجره تغییر رمز عبور کاربر فعلی نرم افزار باز شده و توسط آن می توان رمز عبور ورود به نرم  

 افزار را تغییر داد. 

 تغيير کاربر   -16-3

 این فرم نرم افزار بسته و باز شده و توسط آن می توان با کاربر دیگری وارد نرم افزار شد. با زدن 

  محصوالت  -4

افزار محصولت به صورت   نرم  این  برای تعریف کالی    3در  سطحی شامل گروه، زیرگروه و کال تعریف می شوند و 

 :محصولت قابل دسترس می باشند یطریق منوجدید، نیازمند تعیین گروه و زیرگروه آن می باشید که از 
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 گروه ها -1-4

از این فرم می توان لیست گروه محصولت، کالها یا خدمات را مشاهده کرد و گروه جدید اضافه،  با استفاده 

 ویرایش یا حذف نمود. 

 زیرگروه ها  -2-4

فرم می  این  از  استفاده  یا  با  زیرگروه محصولت، کالها  لیست  زیرگروه جدید  توان  و  را مشاهده کرد  خدمات 

 برای افزودن زیرگروه جدید حتما باید یکی از گروه ها از لیست سمت راست انتخاب گردد.  اضافه نمود.

 کاال ها -3-4

می فرم  این  از  استفاده  اضافه،  با  جدید  کالی  و  کرده  مشاهده  را  خدمات  یا  کالها  محصولت،  لیست  توان 

برای افزودن کالی جدید حتما باید یکی از زیرگروه ها از لیست سمت راست انتخاب گردد.    نمود.ویرایش یا حذف  

لزم به ذکر است مشخصات کال شامل فیلدی با عنوان سریال می باشد که می توان در این فیلد کد، سریال یا بارکد  

  محصول را وارد نمود.

تولید سریال و   توان بصورت گروهی برای محصولت  در لیست محصولت توسط دکمه های  تولید بارکد می 

( تعریف کرد. همچنین با  Code 39 و  Code 128 و   EAN 13 بارکد  مختلف مدل سهثبت شده سریال و بارکد )

 استفاده از دکمه چاپ کال می توان مشخصات کال و بارکد کال را چاپ کرد. 

 

 راهنمای محاسبه موجودی کال: 

ورود +    از  برگشت  جمع  -  خروج  از  برگشت  جمع +    خروج  جمع  -  ورود  جمع+    اولیه  موجودی=  موجودی کال  

 جمع مصرف تولید  -جمع انتقال از + جمع تولید  -جمع انتقال به 
 

 خدمات  -4-4
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توان لیست خدمات را مشاهده کرده و خدمات جدید اضافه، ویرایش یا حذف نمود.  با استفاده از این فرم می

شامل فیلدی با عنوان سریال می باشد که می توان در این فیلد کد یا سریال  خدمات  لزم به ذکر است مشخصات  

 را وارد نمود. خدمات 

 ها  فرمول -5-4

قسمت، می توان فرمول تولید تعریف کرده و در تولید کال از آن فرمول استفاده نمود. برای   با استفاده از این 

 ایجاد یک فرمول جدید باید دکمه جدید را کلیک کرده و پنجره مربوط به ایجاد فرمول را تکمیل کرد. 

  

   انبارگردانی -5

برای ورود و خروج کال از این قسمت استفاده می شود و  این بخش مربوط به مدیریت انبار و انبارگردانی می باشد و   

 بخش های زیر می باشد:  شامل

 کاالهای انبار  -1-5

توان موجودی اولیه، توسط این فرم می توان کالهای موجود در انبار را مشاهده کرد. با زدن دکمه ویرایش می

 . مربوطه ویرایش کردحداقل تعداد، حداکثر تعداد و قفسه کالها را در انبار  

 ورود کاال   -2-5

توسط این فرم می توان رسیدهای ورود کال را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز  

توان رسید را به صورت گرافیکی چاپ نمود.  توان یک رسید ورود کال در سیستم ثبت کرد. با زدن دکمه چاپ میمی

در   چاپ  تنظیمات  و  لیست  مراحل  در  شده  انتخاب  موارد  با  همچنین  است.  شده  داده  توضیح  راهنما  این  ادامه 

  .توان آنها را فیلتر کردرسیدها می
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 خروج کاال  -3-5

توسط این فرم می توان رسیدهای خروج کال را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز  

کال  می خروج  رسید  یک  میتوان  چاپ  دکمه  زدن  با  کرد.  نمود.  صادر  چاپ  گرافیکی  صورت  به  را  رسید  توان 

  .توان آنها را فیلتر کردهمچنین با موارد انتخاب شده در لیست رسیدها می

 انتقال کاال -4-5

کال را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز    انتقالتوسط این فرم می توان رسیدهای  

    ه و کالهای مورد نیاز را از انباری به انبار دیگر منتقل کرد.کال صادر کرد انتقالتوان یک رسید می
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 ثبت سریع خروج کاال -5-5

.  بارکدخوان ثبت و بصورت حرارتی چاپ کردیک رسید خروج را بصورت سریع توسط  توسط این فرم می توان  

پر کردن موارد مورد نیاز می  بازکردن این قسمتبا   با زدن دکمه  رسید خروجتوان یک  و  چاپ    ثبت و  صادر کرد. 

   .را به صورت گرافیکی چاپ نمود رسیدتوان می

 برگشت از ورود کاال -6-5

کال را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد    برگشت از ورودتوسط این فرم می توان رسیدهای  

توان رسید را به صورت گرافیکی  کال صادر کرد. با زدن دکمه چاپ می  برگشت از ورودتوان یک رسید  مورد نیاز می

 .  ان آنها را فیلتر کردتوچاپ نمود. همچنین با موارد انتخاب شده در لیست رسیدها می

 برگشت از خروج کاال -7-5

کال را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد   برگشت از خروجتوسط این فرم می توان رسیدهای  

توان رسید را به صورت گرافیکی کال صادر کرد. با زدن دکمه چاپ می  برگشت از خروجتوان یک رسید  مورد نیاز می

   . توان آنها را فیلتر کردنمود. همچنین با موارد انتخاب شده در لیست رسیدها میچاپ 

 درخواست خرید کاال -8-5

را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد   درخواست های خرید کال توسط این فرم می توان  

را به صورت گرافیکی چاپ    برگتوان  کال صادر کرد. با زدن دکمه چاپ می   برگ درخواست خریدتوان یک  نیاز می 

   زدن دکمه »تبدیل به حواله انبار«، درخواست خرید کال را به حواله ورود کال تبدیل کرد.نمود. همچنین با 

 توليد کاال  -9-5

پر    انتخاب فرمول تولید و  با زدن دکمه جدید و  در سیستم ثبت کرد و  یک تولید کال توسط این فرم می توان  

می نیاز  مورد  موارد  یک  کردن  اضافه    کرد.  ثبتکال  تولید  توان  شده  تولید  کالی  موجودی  به  کال  تولید  ثبت  با 

 را چاپ نمود.   برگ تولیدتوان با زدن دکمه چاپ می گردیده و از موجودی مواد اولیه کسر می گردد. 
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  فاکتورها -6

 بخش های زیر می باشد:   این بخش مربوط به مدیریت فاکتورها می باشد و شامل 

 فاکتورهای خرید  -1-6

نیاز   مورد  موارد  کردن  پر  و  دکمه جدید  زدن  با  کرد.  مشاهده  را  خرید  فاکتورهای  توان  می  فرم  این  توسط 

توان فاکتور را به صورت گرافیکی چاپ نمود. میتوان یک فاکتور خرید در سیستم ثبت کرد. با زدن دکمه چاپ می

لیست   در  شده  انتخاب  موارد  با  همچنین  است.  شده  داده  توضیح  راهنما  این  ادامه  در  چاپ  تنظیمات  و  مراحل 

 ساخته   انتخاب شده فاکتور    حواله ورود به انبار  ،ه انبارحوالبا زدن دکمه تبدیل به    توان آنها را فیلتر کرد.فاکتورها می 

  می شود.

 پيش فاکتورهای فروش   -2-6

توسط این فرم می توان پیش فاکتورهای فروش را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد  

فاکتور را به صورت گرافیکی چاپ  توان پیش  توان یک پیش فاکتور فروش صادر کرد. با زدن دکمه چاپ می نیاز می 

می فاکتورها  پیش  لیست  در  شده  انتخاب  موارد  با  به  نمود. همچنین  تبدیل  دکمه  زدن  با  کرد.  فیلتر  را  آنها  توان 

  به فاکتور فروش تبدیل می شود.  انتخاب شدهفاکتور، پیش فاکتور 

  و خدمات  فاکتورهای فروش -3-6

-فاکتورهای فروش را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز میتوسط این فرم می توان  

توان فاکتور را به صورت گرافیکی چاپ نمود. همچنین با  توان یک فاکتور فروش صادر کرد. با زدن دکمه چاپ می

 توان آنها را فیلتر کرد.  موارد انتخاب شده در لیست فاکتورها می
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کامل دریافت شد   -2ثبت بدهکار،  -1می توان نوع دریافت را نیز تعیین کرد که بصورت  در ثبت فاکتور فروش

می توان چندین    4دریافت جزئی یا ترکیبی که در حالت    -4دریافت کامل از طریق چک و    -3)صندوق یا حساب(  

 دریافت به همراه چک های دریافت شده لیست اضافه نمود. 

 خرید فاکتورهای برگشت از  -4-6

از   برگشت  فاکتورهای  توان  فرم می  این  موارد    خریدتوسط  پر کردن  و  زدن دکمه جدید  با  را مشاهده کرد. 

توان فاکتور را به صورت گرافیکی صادر کرد. با زدن دکمه چاپ می  خریدتوان یک فاکتور برگشت از  مورد نیاز می

 توان آنها را فیلتر کرد.  در لیست فاکتورها میچاپ نمود. همچنین با موارد انتخاب شده 

 فاکتورهای برگشت از فروش  -5-6

پر کردن موارد  از فروش را مشاهده کرد. با زدن دکمه جدید و  توسط این فرم می توان فاکتورهای برگشت 

به صورت گرافیکی  توان فاکتور را  توان یک فاکتور برگشت از فروش صادر کرد. با زدن دکمه چاپ میمورد نیاز می

حواله با زدن دکمه تبدیل به  توان آنها را فیلتر کرد.  چاپ نمود. همچنین با موارد انتخاب شده در لیست فاکتورها می 

  می شود. ساخته انتخاب شدهفاکتور  حواله ورود به انبار ،انبار

 فروش  ثبت سریع فاکتور -6-6

توان   فرم می  این  را  توسط  فاکتور فروش  بصورت حرارتی چاپ  یک  و  ثبت  بارکدخوان  توسط  بصورت سریع 

  ثبت و  توان یک فاکتور فروش صادر کرد. با زدن دکمهو پر کردن موارد مورد نیاز می  بازکردن این قسمت. با  کرد

   .توان فاکتور را به صورت گرافیکی چاپ نمودچاپ می

 فروشگاهی فروش فاکتور -7-6

توان   می  فرم  این  حرارتی توسط  بصورت  و  ثبت  بارکدخوان  توسط  فروشگاهی  بصورت  را  فروش  فاکتور  یک 

   کالهای دسترسی سریع در این بخش قابل مشاهده می باشد.  .چاپ کرد

و حرارتی و فاکتور رسمی را نشان می دهد لزم به    A4شکل های زیر نمونه فاکتور چاپ شده بصورت کاغذ  

 آیتم های فاکتور از قسمت تنظیمات چاپ فاکتور قابل نمایش یا عدم نمایش می باشد. ذکر کلیه 
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  امور مالی -7

 بخش های زیر می باشد:  و شامل  بوده حساب امورمالی و مدیریت این بخش مربوط به مدیریت

 پرداخت ها  -1-7

قابل مشاهده است. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز می    شرکتتوسط این فرم پرداخت های  

باشد. از دکمه    توان یک پرداخت در سیستم ثبت کرد. همچنین، پرداخت ها قابل ویرایش و حذف می  با استفاده 

 پرداخت گروهی، می توان بصورت گروهی پرداخت ثبت کرد. 
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 دریافت ها  -2-7

این فرم دریافت های   نیاز می  ق  شرکتتوسط  پر کردن موارد مورد  با زدن دکمه جدید و  ابل مشاهده است. 

با   توان یک دریافت جدید در سیستم ثبت کرد. همچنین تمامی دریافت ها ثبت شده قابل ویرایش و حذف می باشد.

 استفاده از دکمه دریافت گروهی، می توان بصورت گروهی دریافت ثبت کرد.

 

 هزینه ها  -3-7

میبا   فرم  این  از  کرد.استفاده  مدیریت  و  مشاهده  را  ها  هزینه  لیست  در    توان  جدید  هزینه  افزودن  هنگام 

  سیستم باید یک نوع هزینه انتخاب گردد )انواع هزینه ها در بخش تعاریف باید اضافه شود(.

 هادرآمد -4-7

هنگام افزودن درآمد جدید در سیستم باید    کرد.ها را مشاهده و مدیریت  درآمدتوان لیست  با استفاده از این فرم می

  یک نوع درآمد انتخاب گردد )انواع درآمدها در بخش تعاریف باید اضافه شود(.

 ها  برداشت -5-7

قابل مشاهده است. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز می توان یک    شرکتهای    برداشتتوسط این فرم  

باشد.  برداشتجدید در سیستم ثبت کرد. همچنین تمامی    برداشت از    ها ثبت شده قابل ویرایش و حذف می  استفاده  با 

  ثبت کرد. دکمه دریافت گروهی، می توان بصورت گروهی برداشت

 ها سرمایه -6-7

این فرم   نیاز می    شرکتهای    سرمایهتوسط  پر کردن موارد مورد  با زدن دکمه جدید و  قابل مشاهده است. 

یک   کرد. همچنین،    سرمایهتوان  ثبت  باشد.   سرمایهدر سیستم  می  و حذف  ویرایش  قابل  دکمه    ها  از  استفاده  با 

 ثبت کرد.  گروهی، می توان بصورت گروهی سرمایه سرمایه
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 ثبت بدهکار  -7-7

 را مشاهده، جستجو و ویرایش کرد.   ثبت شده توسط کاربر  توان لیست بدهکارنبا استفاده از این فرم ها می

 همچنین می توان بصورت گروهی بدهکار ثبت کرد. 

 

 ثبت بستانکار  -8-7

 .را مشاهده، جستجو و ویرایش کرد  ثبت شده توسط کاربرتوان لیست بستانکاران  با استفاده از این فرم ها می

  همچنین می توان بصورت گروهی بستانکار ثبت کرد.

  اسناد -8

  مدیریت چک های پرداختی و دریافتی و اسناد انتقالی در این بخش هست و شامل  این بخش مربوط به اسناد بوده و

 زیر می باشد:  قسمت های

 اسناد پرداختی  -1-8

اسناد و چک های پرداختی توسط این فرم قابل مدیریت می باشد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد 

نیاز می توان یک چک پرداختی جدید در سیستم ثبت کرد. با زدن دکمه های پاس شده، برگشت شده و باطل شده  

می توان یک یادآوری    رداختیپ می توان وضعیت چک پرداختی را مشخص و ثبت کرد. همچنین هنگام ثبت چک  

 سررسید با مدت زمان شروع یادآوری مجزا برای هر چک ثبت کرد.

 اسناد دریافتی  -2-8

اسناد و چک های دریافتی توسط این فرم قابل مدیریت می باشد. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد 

ای پاس شده، برگشت شده و باطل شده می  نیاز می توان یک چک دریافتی جدید در سیستم ثبت کرد. با دکمه ه
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می توان یک   با زدن دکمه »تبدیل به چک پرداختی«  همچنین  توان وضعیت چک دریافتی را مشخص و ثبت کرد.

 . چک دریافتی را به چک پرداختی تبدیل کرد

 اسناد انتقالی  -3-8

صندوق به حساب دیگری انتقال یابد با  شود مبلغ ثابتی از یک حساب یا  ها لزم میگاهی در برخی از شرکت

 استفاده از این گزینه اسناد انتقالی قابل مشاهده و مدیریت است. 

 فرم چاپ چک  -4-8

طراحی و پیاده سازی این بخش از نرم افزار کامال دقیق با قالب چک صیاد بوده و قابلیت چاپ با انواع پرینترها  

موارد مورد نیاز همانند تاریخ چک، مبلغ چک، در وجه، شناسه اشخاص را دارد. با ورود به فرم چاپ چک و پر کردن  

و ...  و زدن دکمه چاپ می توان چک را چاپ نمود. همچنین می توان فونت اعداد و حروف را تغییر داده و قالب  

 مبلغ حروف را در چهار حالت )فقط ریال، فقط تومان، ریال معادل تومان، تومان معادل ریال( تنظیم کرد.

 راهنمای چاپ چک:

 .در وسط پرینتر قرار داده شود عمودیچک بصورت  •

 .انتخاب شده و حاشیه ها برروی صفر قرار داده شود A4 تنظیمات کاغذ •

 .حتما قبل از چاپ روی برگ چک، برای اطمینان یک چاپ تست برروی کاغذ سفید انجام شود •

 .استفاده کرد داخل بخش راهنمای چاپ چک در صورت مغایرت چاپ می توان از تنظیمات •

 

   حقوق و مزایا -9

و کسورات اشخاص بصورت مجزا برای  حقوق و مزایا  و کسورات می باشد، تمام عملیات  حقوق و مزایا  بخش شامل    این

 هر شخص از این بخش قابل انجام است.

 حقوق و مزایای اشخاص  -1-9

از این فرم حقوق و مزایای هر  می  اشخاصاین فرم شامل لیست حقوق و مزایای   با استفاده  به   شخصباشد، 

 . صورت جداگانه قابل تغییر است )در حالت عادی با مبالغ پیش فرض تکمیل شده است(

 کسورات اشخاص  -2-9

به صورت جداگانه   شخصر  ه  کسوراتباشد، با استفاده از این فرم  می   اشخاص  کسوراتاین فرم شامل لیست  

   .قابل تغییر است )در حالت عادی با مبالغ پیش فرض تکمیل شده است(

 تخصيص وام   -3-9

باشد، با استفاده از این فرم می توان برای هر  این فرم شامل لیست وام های تخصیص داده شده به اشخاص می

مشخص کرد. همچنین برای چاپ دفترچه اقساط شخص به صورت جداگانه وام تخصیص داد و تاریخ شروع اقساط را 

 .باید از این فرم استفاده نمود
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 اقساط ماهانه  -4-9

باشد، با استفاده از این فرم اقساط هر شخص به صورت جداگانه قابل  این فرم شامل لیست اقساط اشخاص می 

   .مشاهده و تغییر است. با استفاده از این می توان اقساط ماهانه را پرداخت کرد

 

 ليست حضور و غياب  -5-9

باشد و با استفاده از این فرم ورود و خروج کارمندان ثبت می  این فرم شامل لیست حضور و غیاب کارمندان می

شود. جهت ثبت ورود یا خروج تنها کافی است دکمه مربوطه زده شود و در فرم باز شده تاریخ و ساعت تنظیم شده  

از   پس  است.  تغییر  قابل  که  موارد جمع حضور  است  است  ذکر  به  لزم  شود.  زده  ثبت  دکمه  باید  کارمند  انتخاب 

اضافه کار خروج، کسر کار کار ورود و کسر کار خروج توسط سیستم محاسبه می گردد اضافه کار ورود،    . کارمند، 

 همچنین می توان ماموریت، مرخصی و غیبت )موجه یا غیرموجه( را توسط این فرم وارد نمود. 
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 .  دکمه ورود ساعت ورود شخص انتخاب شده ثبت می شودبا استفاده  ورود: •

برای راحتی کار می توان ابتدا   .دکمه خروج ساعت خروج شخص انتخاب شده ثبت می شودبا استفاده    خروج: •

 شخص را از لیست حضور و غیاب انتخاب کرده سپس دکمه خروج را کلیک کرد. 

 . ود دوم شخص انتخاب شده ثبت می شوداین دکمه ساعت وربا استفاده  ورود دوم: •

   .دکمه خروج دوم ساعت خروج دوم شخص انتخاب شده ثبت می شودبا استفاده  خروج دوم:  •

 .  توسط دکمه حذف می توان حضور و غیاب انتخاب شده را حذف کرد :حذف •

ریت شامل  چنانچه مامو  .توسط این دکمه می توان یک ماموریت برای شخص انتخاب شده ثبت کرد  :ماموریت •

 تمام شیفت کاری است می توان از تیک »ماموریت شامل تمام شیفت کاری است« استفاده کرد. 

چنانچه مرخصی شامل    .توسط این دکمه می توان یک مرخصی برای شخص انتخاب شده ثبت کرد   :مرخصی •

 .تمام شیفت کاری است می توان از تیک مربوطه استفاده کرد

برای ثبت غیبت می توان دو   .یک غیبت برای شخص انتخاب شده ثبت کرد  توسط این دکمه می توان   :غيبت •

انتخاب کرد که غیبت موجه یک روز کسر کار و غیبت غیرموجه دو روز کسرکار  حالت موجه یا غیرموجه را 

  .محاسبه می شود

برای   .ر کردتوسط این دکمه می توان اطالعات حضور و غیاب را از فایل اکسل وارد نرم افزا  :ورود از اکسل •

 آگاهی بیشتر می توان از فایل نمونه اکسل استفاده کرد. 

 

 حضور و غياب روزانه  -6-9

 ورود و خروج   بخش همانند بخش حضور و غیاب، باشد و با استفاده از این  می  اشخاصاین فرم شامل لیست حضور و غیاب  

تمامی اشخاص بصورت پیش فرض در آن قابل  تفاوت این بخش با بخش حضور و غیاب این است  ثبت می شود.    اشخاص

 مشاهده است در واقع افرادی که حضور و غیاب آنها ثبت نشده است نیز قابل مشاهده می باشد. 

 فيش های حقوقی  -7-9

برای   فرم  این  میاشخاص  توسط  صادر  حقوقی  یک  فیش  انتخاب  و  جدید  دکمه  زدن  با  پر   شخصگردد.  و 

شده   تعریف  موارد  طبق  بر  حقوقی  فیش  محاسبه  دکمه  زدن  با   ... و  کسرکار  و  کار  اضافه  ماه،  سال،  موارد  کردن 

توان توان فیش حقوقی را در سیستم ثبت کرد. با زدن دکمه چاپ میشود. پس کنترل موارد فوق می محاسبه می

ات چاپ در ادامه این راهنما توضیح داده شده  یک فیش حقوقی را به صورت گرافیکی چاپ نمود. مراحل و تنظیم

توان آنها فیلتر کرد. با زدن دکمه حواله گروهی  های حقوقی میاست. همچنین با موارد انتخاب شده در لیست فیش

 . حواله گروهی ظاهر شده که توسط آن حواله صادر می گرددتهیه فایل فرم 
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 جزئيات فيش های حقوقی  -8-9

از این   توان آیتم جدیدی با  با استفاده  فرم می توان جزئیات هر فیش حقوقی را مشاهده کرد همچنین، می 

  .عنوان حقوق و مزایا یا کسورات به فیش حقوقی اضافه کرد و یا آیتم های موجود را ویرایش یا حذف کرد

 مساعده ها  -9-9

قابل مشاهده است. با زدن دکمه جدید و پر کردن موارد مورد نیاز    پرداخت شدههای    مساعده توسط این فرم  

با استفاده از دکمه   ها قابل ویرایش و حذف می باشد.  مساعده در سیستم ثبت کرد. همچنین،    مساعده می توان یک  

بخش   در  شده  ثبت  های  مساعده  است  ذکر  به  لزم  کرد.  ثبت  مساعده  گروهی  بصورت  توان  می  گروهی،  ثبت 

 کسورات فیش حقوقی آن ماه محاسبه خواهد شد. 

  بيمه و ماليات  -10

افزار می توان  در این بخش   افزار توسط این نرم  »لیست بیمه ماهانه«، »لیست مالیات ماهانه« و »لیست حواله نرم 

 های بانکی« مدیریت و ثبت کرد و فایل های دیسکت مربوط به هر کدام را تهیه کرد. 

 کارگاه ها  -1-10

  بخش می توان کارگاه های بیمه را ثبت و مدیریت کرد. توسط این

 ليست بيمه ماهانه و ریز کارکرد  -2-10

فرم می توان لیست بیمه ماهانه کارکنان را مدیریت کرد با زدن دکمه جدید و پرکردن موارد  با استفاده از این  

لیست بیمه جدید ایجاد کرد و سپس با انتخاب لیست بیمه ثبت شده می توان ریز کارکرد   مربوطه می توان یک

ین بخش می توان ریز کارکرد کارکنان را بصورت کارمندان را ثبت کرده و لیست بیمه را تکمیل نمود. همچنین در ا

 گروهی ثبت کرد. این بخش قابلیت فراخوانی از اطالعات از فیش حقوقی ثبت شده را نیز دارد.

مربوط به   مهیب  سکتید  یها  لیفاپس از ثبت لیست بیمه ماهانه، با استفاده از دکمه تهیه دیسکت می توان  

کت دو  ستهیه دی  دکمه  در واقع پس از کلیک برروی  کرد.   هیته  txt.و    dfb.  ی را در فرمت ها  یاجتماع   نیسازمان تام

که می توان این فایل ها را    در فولدر انتخاب شده ذخیره خواهد شد  DSKWOR00و    DSKKAR00فایل با نام های  

 بارگذاری کرد.  یاجتماع  نیسازمان تامدر وبسایت 
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 کارفرمایان  -3-10

  بخش می توان لیست کارفرمایان مالیات را ثبت و مدیریت کرد. توسط این

 ليست ماليات ماهانه و ریز کارکرد  -4-10

فرم می توان لیست مالیات بر حقوق ماهانه کارکنان را مدیریت کرد با زدن دکمه جدید و  با استفاده از این  

با انتخاب لیست مالیات ثبت شده می    لیست مالیات جدید ایجاد کرد و سپس پرکردن موارد مربوطه می توان یک

توان ریز کارکرد کارمندان را ثبت کرده و لیست مالیات را تکمیل نمود. همچنین در این بخش می توان ریز کارکرد  

 کارکنان را بصورت گروهی ثبت کرد. این بخش قابلیت فراخوانی از اطالعات از فیش حقوقی ثبت شده را نیز دارد.

مربوط مالیات    سکتید  یها  ل یفاماهانه، با استفاده از دکمه تهیه دیسکت می توان  یات  مالپس از ثبت لیست  

و    WPفایل با نام های    سهکت  ستهیه دی  دکمه  در واقع پس از کلیک برروی  کرد.   هی تهکشور    ی اتی امور مالبه سازمان  

WK    وWH  انتخاب شده ذخیره خواهد شد فولدر  در    در  را  ها  فایل  این  توان  مالسازمان  که می  کشور   ی اتیامور 

 بارگذاری کرد. 
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 پرداخت کننده ها -5-10

  بخش می توان لیست پرداخت کننده های مربوط به حواله های بانکی را ثبت و مدیریت کرد. توسط این

 حواله ليست حواله های بانکی و ریز   -6-10

فرم می توان لیست حواله های گروهی بانکی را مدیریت کرد با زدن دکمه جدید و پرکردن  با استفاده از این  

لیست حواله جدید ایجاد کرد. همچنین با انتخاب لیست حواله ثبت شده می توان ریز  موارد مربوطه می توان یک

 نی از اطالعات از فیش حقوقی ثبت شده را نیز دارد.حواله را ثبت شده کرده تغییر داد. این بخش قابلیت فراخوا

  ی بانک  یحواله ها  سکتید  می توان فایهای  ، با استفاده از دکمه تهیه دیسکتحواله گروهی بانکی پس از ثبت  

مخصوص تمام   ا یپا   لیبصورت فا  ای ملت، صادرات، تجارت، سپه، پاسارگاد، شهر، سامان و    ، یمل  یمخصوص بانک ها

 مربوطه که در زیر توضیح داده شده است کت فایل  ستهیه دی  دکمه  در واقع پس از کلیک برروی  کرد.   هیبانک ها ته

 ذاری کرد. بارگ که می توان این فایل را در وبسایت بانک  در فولدر انتخاب شده ذخیره خواهد شد

 می باشد   CCTI.با فرمت  xmlخروجی یک فایل  فایل پایا: •

 حالت شماره حساب یا شماره شبا تهیه کرد 2بوده که می توان به  txt.خروجی یک فایل  ی:بانک ملفایل   •

 می باشد  pay.و با فرمت  ELFLخروجی یک فایل با نام  :بانک ملتفایل   •

 خروجی یک فایل اکسل می باشد  :بانک صادراتفایل   •

 می باشد   dat.خروجی یک فایل با فرمت  :بانک تجارتفایل   •

 می باشد   txt.خروجی یک فایل با فرمت  :بانک سپهفایل   •

 می باشد  txt.خروجی یک فایل با فرمت  :بانک پاسارگادفایل   •

 می باشد   txt.خروجی یک فایل با فرمت  :بانک شهرفایل   •

حالت شماره حساب یا شماره   2می باشد که می توان به  csv.خروجی یک فایل با فرمت  : بانک سامانفایل   •

 شبا تهیه کرد
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  تنظيمات  -11

 می باشد:  این بخش مربوط به مدیریت و تنظیمات نرم افزار

 تنظيمات گزارشات  -1-11

•   » می  مشخصات شرکت/ فروشگاه: پروفایل  این قسمت  از  استفاده  فروشگاه  با  یا  توان مشخصات شرکت 

مشخصات  این  از  گزارشات  و  فاکتور  چاپ  هنگام  تا  کرد  ویرایش  را  آدرس(  و  تلفن  نام، شماره  لوگو،  )شامل 

 استفاده شود.

کدپستی، کد ملی یا شناسه ملی،    مشخصات نام فروشنده،  این قسمت شامل  :پروفایل « مشخصات تکميلی •

 می باشد.   شناسنامه یا شماره ثبت و شماره اقتصادیشماره 

رند کردن اعداد    چاپ اعداد و تاریخ بصورت فارسی یا انگلیسی،   این قسمت شامل  :نمایشتنظيمات نمایش «  •

نرم  همچنین     پولی و غیرپولی می باشد که هنگام چاپ فاکتور و گزارشات اعمال می گردد. واحد پولی کل 

 ت قابل تغییر است. افزار از طریق این قسم

فاکتور و  تنظیمات شکل، اندازه و رنگ خطوط جدول  این قسمت شامل    تنظيمات خطوط حاشيه:نمایش «   •

 می باشد.  گزارشات

می    فاکتور و گزارشاتتنظیمات رنگ جدول های  این قسمت شامل    :رنگ پس زمينهتنظيمات  نمایش «   •

  باشد.

  این قسمت شامل تنظیمات نمایش دکمه جستجو در لیست ها می باشد. نمایش « تنظيمات جستجو: •

توسط این قسمت می توان فونت اصلی نرم افزار را بصورت دلخواه   :فونت نرم افزارتنظيمات تم نرم افزار «  •

 .انتخاب کرد

نرم افزار را  توسط این قسمت می توان تصویر پس زمینه اصلی    :تصویر پس زمينهتنظيمات  تم نرم افزار «   •

 .بصورت دلخواه تغییر داد

ندازه نمایش لوگو و فونت گزارشات و فاکتورها برای کاغذهای  این قسمت شامل تنظیمات انتخاب ا  :A4کاغذ   •

A4 باشدمی.   

ندازه نمایش لوگو و فونت گزارشات و فاکتورها برای کاغذهای  این قسمت شامل تنظیمات انتخاب ا  :A5کاغذ   •

A5 باشدمی.   
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انتخاب    :ذ حرارتیکاغ • تنظیمات  شامل  کاغذ،این قسمت  عرض  ونمایش  اندازه    اندازه  فاکتورها    لوگو  فونت 

  .باشدبرای کاغذهای حرارتی می

 . توضیح داده شده است  2-9در بخش  :چاپ •

 .توضیح داده شده است 3-9در بخش   :پنل پيامکی •

 .توضیح داده شده است  4-9در بخش  :شماره فاکتور •

و فاکتور حرارتی   A5و فاکتور    A4در این بخش می توان مدل فاکتور را برای حالت های فاکتور    :فاکتورمدل   •

و فاکتور رسمی انتخاب کرد. تفاوت عمده در نمایش ستون های تخفیف واحد، قیمت فروشگاه و جمع تخفیف 

 می باشد. همچنین برای فاکتور حرارتی می توان فاکتور تک سطری و فاکتور دو سطری انتخاب کرد. 

ات شبکه کامپیوتر سرور و تنظیمات شبکه می باشد که به دو حالت تنظیم  این قسمت شامل تنظیمات  :شبکه •

 شبکه کامپیوتر کالینت نمایش داده می شود: 

o  تنظیمات شبکه کامپیوتر سرور: نمایش مسیر پایگاه داده جهت ارسال به کامپیوترهای کالینت 

o   مسیر تنظیم  و  شبکه  بصورت  افزار  نرم  این  از  استفاده  تیک  شامل  کالینت:  کامپیوتر  شبکه  تنظیمات 

 امپیوتر سرور می باشد.  پایگاه داده ک

 

 تنظيمات چاپ   -2-11

...( را   توسط این فرم می توان آیتم های چاپ فاکتور )نام گروه، نام زیرگروه، سریال کال، امضاها، کد کال و 

 بصورت دلخواه تغییر داد، مواردی تیک آنها برداشته می شود در برگ فاکتور چاپ نخواهد شد. 

توضیحات ثابت    نمایش موبایل در انتخاب شخص،  گروه و زیرگروه در انتخاب کال وهمچنین تنظیمات نمایش  

 زیر فاکتورها و امضاء دیجیتال در این بخش قرار دارد.

با زدن تیک »ثبت حواله خودکار از انبار پیش فرض« پس ثبت فاکتور حواله انبار مربوطه نیز بصورت اتوماتیک 

 صادر می شود.

   امکیپنل پيتنظيمات  -3-11

از   پیامک  ارسال  امکان  نمودن  اضافه  به  اقدام  کاربران،  مشکالت  رفع  راستای  در  مبنا  سیستم  آسان  شرکت 

 طریق نرم افزار نموده است. لطفا قبل از استفاده از این امکان، موارد زیر را مطالعه نمائید: 

دهنده  هیچگونه ارتباطی با شرکت های ارائه ین شرکت فقط امکان ارسال پیامک را برای شما میسر می سازد و  ا •

 پنل پیامکی )نه به عنوان نماینده و نه به عنوان ذی نفع( ندارد. 

هیچگونه  • و شرکت  بوده  کاربر  خود  عهده  بر   ... و  اختصاصی  خرید شماره  پنل،  خرید  نام،  ثبت  عملیات  تمامی 

 دهنده مذاکره نمائید. اید با شرکت ارائهمسئولیتی در قبال مشکالت پنل پیامکی ندارد و برای رفع مشکالت ب

با توجه به اینکه هر پنل پیامکی، روش متفاوتی برای ارسال پیام دارد، نرم افزار فقط می تواند برخی از آنها را   •

پنل  تنظمیات  گزینه  و  تنظیمات  منو  از  توانید  می  را  افزار  نرم  توسط  شده  حمایت  های  شرکت  کند.  حمایت 

 د. پیامک، مشاهده نمائی

 نحوه ثبت تنظيمات پنل:
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 از منو تنظیمات، گزینه تنظیمات پنل پیامک را انتخاب کنید تا فرم تنظیمات پنل پیامکی باز شود.  

 

 ، الف( تنظیمات ارائه دهنده و ب( تنظیمات نحوه ارسالفرم شامل دو نوع تنظیمات می باشداین 

 الف( تنظيمات ارائه دهنده:

خریداری شده از این تنظیمات استفاده می شود. آیتم های موجود در این تنظیمات به  برای ثبت اطالعات پنل  

 باشند: شرح زیر می

برای فعالسازی یا غیرفعالسازی استفاده از پنل پیامکی مورد استفاده قرار می گیرد.    ( فعالسازی پنل پيامکی:1

 د. اگر این آیتم فعال نباشد، کاربر قادر به ارسال پیامک نخواهد بو

نام شرکت:2 افزار   (  نرم  توسط  پیامکی حمایت شده  پنل  ارائه دهنده  نام شرکت های  لیست کشوئی  این  در 

 شود که می توانید پنل مد نظر خود را انتخاب کنید. نمایش داده می

اگر لیست شرکت ها نمایش داده نشود و یا بخواهید لیست شرکت ها بروزرسانی شود می    اری مجدد:ذ( بارگ3

 د از این دکمه استفاده نمائید. توانی

آدرس سایت شرکت ارائه دهنده پنل پیامکی را نمایش می دهد که با کلیک روی آن، سایت    ( آدرس سایت:4

 شود. مربوطه باز می

بعضی از پنل ها امکان ارسال پیام ثابت بصورت یکجا را دارند که اگر این آیتم    ( قابليت ارسال پيام گروهی: 5

 ، نشان دهنده آن قابلیت می باشد. تیک داشته باشد

برای ارسال پیام نیازمند داشتن شماره خط از پنل مورد نظر می باشید که در این آیتم   ( شماره فرستنده:6

 باید آن شماره را وارد نمائید. 
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اده از کد  پنل ها معمول به دو صورت کار می کنند یا با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و یا با استف  (9تا    7

Api.نرم افزار طوری طراحی شده است که با توجه به پنل انتخابی، فقط موارد مورد نیاز را فعال می کند . 

 ب( تنظيمات نحوه ارسال:

آیتم   استفاده کنید.  تنظیمات  این  از  توانید  می  عملیات مختلف هستید،  ارسال متن خاصی هنگام  نیازمند  اگر 

 باشند: تنظیمات به شرح زیر میهای موجود در این 

توانید آنها را  در هر نرم افزار برخی از عملیات قابلیت ارسال پیامک را دارند که در این آیتم می ( نوع عمليات:11

 مشاهده نمائید. 

پيام: 12 خودکار  ارسال  خودکار   (  بصورت  نظر،  مورد  عملیات  انجام  از  پس  باشد،  داشته  تیک  آیتم  این  اگر 

 گردد. ل میپیامک ارسا

پرداخت   ( کليد واژه ها:13 )بطور مثال عملیات  باشد  متغیر مخصوص به خود می  عملیات شامل چندین  هر 

شامل نام شخص، مبلغ و تاریخ است(. در این نرم افزار، این متغیرها را کلید واژه می نامیم. برای اضافه نمودن کلید  

 واژه در متن پیام، روی آن دابل کلیک کنید. واژه در متن پیام کافیست پس از تعیین مکان کلید 

 متنی که هنگام انجام عمل باید ارسال شود باید در داخل این آیتم نوشته شود. ( متن پيام: 14

و به مبلغ یک میلیون داشته ایم و    1/1/1399فرض کنید یک پرداختی به آقای محمد محمدی در تاریخ    مثال: 

 امک و با متن زیر به وی ارسال نمائیم: می خواهیم این تراکنش را از طریق پی

به شما توسط شرکت آسان سیستم مبنا واریز    1/1/1399تومان در تاریخ    1000000آقای محمد محمدی مبلغ  

 گردید. 

 برای ارسال این متن باید متن پیام بصورت زیر باشد: 

مبنا    ستمی شما توسط شرکت آسان س[ به  خ ی]تار  خی[ مبلغ ]مبلغ[ تومان در تاری [ ]نام[ ]نام خانوادگتی]جنس

 . دیگرد زیوار

 تنظيمات الگوی شماره  -4-11

با استفاده از این قسمت می توان به شماره فاکتورهای الگوی مناسبی تنظیم کرد تا به ترتیب دلخواه شماره  

انتخاب ک الگوی شماره فاکتور را  از منو تنظیمات، گزینه تنظیمات  اینکار  برای  نید تا فرم زیر باز  فاکتور زده شود. 

 شود. 
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شامل   فاکتور  هر  شود.  مشاهده  مربوطه  فاکتور  شماره  الگوی  تنظیمات  تا  کرده  انتخاب  را  فاکتور  نوع  ابتدا 

چندین متغیر مخصوص به خود می باشد )بطور مثال سال، ماه و شمارنده دو رقمی(. در این نرم افزار، این متغیرها را  

ت الگو کافیست پس از تعیین مکان کلید واژه در عبارت کلید واژه می نامیم. برای اضافه نمودن کلید واژه در عبار

 الگو، روی آن دابل کلیک کنید.  

الگوی فاکتور فروش   و ... فقط کافی است عبارت   S0001  ،S0002  ،S0003به عنوان مثال برای تنظیم 

S[N4]  مثال اگر ریست   بنویسید. با استفاده از بخش ریست شمارنده می توان شمارنده را به حالت اولیه تنظیم کرد

 برروی »هر ماه« باشد ابتدای هر ماه شمسی شماره از یک شروع خواهد شد. 

 ساعت کار تنظيمات -5-11

کسرکار کار،  اضافه  های  مبلغ  فرم  این  از  استفاده  ماموریت  ، با  غیبت  حق  کسرکار  تعطیل،  روز  کار  اضافه   ،

مرخصی سالنه یک    مدت  توان آنها را تغییر داد. همچنینشود و همواره مییک ساعت کارمندان تعریف می  غیرموجه

 .کارمند در این فرم تعیین می شود 

همچنین تنظیمات مشمول بیمه و مالیات برای موارد اضافه کار، حق ماموریت و اضافه کار روز تعطیل در این 

 قسمت قرار دارد.

 تنظيمات ماليات -6-11

همچنین  و  ها  حقوق  افزایش  میزان  میدهد  پیشنهاد  مجلس  به  را  آن  دولت  که  ای  بودجه  در  سال  هر  در 

میکند را در سال مشخص  برای حقوق ها  مالیاتی  معافیت  معافیت های  مالیاتی مشخص می و سقف  با  های  گردد. 
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همچنین با استفاده از دکمه بارگزاری   .تغییرات جدید بروز کردتوان جدول مالیات را براساس  استفاده از این فرم می

 اطالعات با انتخاب سال می توان مالیات را بصورت اتوماتیک بارگزاری کرد. 

 تنظيمات بيمه  -7-11

گردد. هر  با استفاده از لیست تنظیمات بیمه، سهم بیمه کارفرما و کارگر براساس حداقل دستمزد محاسبه می

همچنین با استفاده از دکمه بارگزاری  .ا اعالم حداقل دستمزد موارد بیمه را توسط این فرم وارد کردتوان بسال می

  حداقل دستمزد با انتخاب سال می توان حداقل دستمزد را بصورت اتوماتیک بارگزاری کرد.

 روزهای تعطيل  تنظيمات -8-11

می توان تنظیمات روزهای تعطیل شرکت را در  روزهای تعطیل قابل مشاهده است و  لیست    فرم  با استفاده از

همچنین با استفاده از دکمه بارگزاری روزهای تعطیل با انتخاب سال می توان روزهای تعطیل را  آن مشخص کرد،

 .بصورت اتوماتیک بارگزاری کرد

 گزارشات و دفاتر -12

 استفاده نمائید. برای بدست آوردن خروجی مورد نیاز، می توانید از بخش گزارشات 

 

 فرمت کلی گزارشات در شکل بال نشان داده شده است که در زیر هر یک شرح داده می شوند: 

پس از انتخاب فیلترهای مورد نظر، برای تولید گزارش باید دکمه گزارش را کلیک کنید. پس    اصلی:  تولبار (1

گزارش را با فرمت دلخواه، ذخیره   ، PDF از تولید گزارش، می توانید با زدن دکمه تبدیل به اکسل و یا  

و پیش نمایشی از   نمایید. همچنین با استفاده از این بخش می توانید نوع کاغذ برای چاپ را انتخاب کرده

 گزارش را در کاغذ انتخابی مشاهده نمایید.  

را   اندازه صفحه  و  کنید  مراجعه  تنظیمات صفحه  به  ابتدا  گزارش،  تهیه  از  پس  گزارشات،  بهتر  چاپ  برای 

 Printقرار داده و تیک گزینه    Emptyرا در حالت    Headers and Footersانتخاب کرده و مقادیر  

Background Colors and Images  .را بزنید 

با استفاده از این تولبار می توانید گزارش را برای یک بازه زمانی خاص و یا فرد خاص )یا هر    فيلتر:  تولبار (2

 نوع فیلتری که فرم گزارش در اختیار شما می دهد( تهیه نمایید. 
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 انتخاب نحوه مرتب سازی گزارش )صعودی یا نزولی(  (3

 بر اساس آن مرتب شود.انتخاب فیلدی که می خواهید گزارش  (4

 انتخاب فیلدهایی که می خواهید در گزارش نمایش داده شوند.  (5

 به دو گروه گزارشات پایه و اصلی تقسیم می شوند که در زیر هر یک شرح داده می شوند:  گزارشات

 گزارشات پایه  -1-12

سیستم را گزارشگیری کرد، به عنوان مثال   در  های گزارشات پایه می توان اطالعات موجودبا استفاده از فرم

می آن  توسط  است،  شده  ساخته  اشخاص  اطالعات  گزارشگیری  برای  اشخاص  گزارش  اطالعات  فرم  تمامی  توان 

ادامه این راهنما توضیح داده شده است(.   تمامی  اشخاص را گزارشگیری و چاپ کرد )مراحل و تنظیمات چاپ در 

 یل به اکسل را دارا می باشند. گزارشات قابلیت مرتب سازی و تبد

 توسط این فرم لیست اشخاص ثبت شده در سیستم قابل گزارشگیری می باشد.  گزارش اشخاص:  •

توسط این فرم لیست کالهای ثبت شده در سیستم به همراه موجودی و ارزش انبار    گزارش موجودی کاالها: •

 محاسبه موجودی کال:با تفکیک گروه و زیرگروه قابل گزارشگیری می باشد. راهنمای 

 

ورود +    از  برگشت  جمع  -  خروج  از  برگشت  جمع +    خروج  جمع  -  ورود  جمع+    اولیه  موجودی=  موجودی کال  

 جمع مصرف تولید  -جمع انتقال از + جمع تولید  -جمع انتقال به 
 

موجودی کالها به همراه ورود و خروج کالها را بصورت از    می توان  توسط این فرم  گزارش کاردکس کاالها:  •

تاریخ   تا  را گزارشتاریخ  زیرگروه  و  گروه  انبار،  توان  می  فیلتر  موارد  از  استفاده  با  همچنین  کرد  چاپ  و  گیری 

 .انتخاب کرد

 ثبت شده در سیستم قابل گزارشگیری می باشد.  خدماتتوسط این فرم لیست  گزارش خدمات: •

توسط این فرم صندوق و حساب های ثبت شده در سیستم به همراه موجودی قابل    حساب ها:  گزارش مانده •

 گزارشگیری می باشد. 

 

+    هزینه ها  جمع  -  جمع درآمد ها+    پرداخت ها  جمع  -  جمع دریافت ها+    اولیه   موجودی=  موجودی حساب  

  پاس  یافتیدر  یها  چک  جمع +    حساب  از  انتقال  جمع  -  حساب  به  انتقال  جمع+  برداشت ها    -  سرمایه ها  جمع

 شده  پاس یپرداخت  یها چک جمع - شده

این گزارش براساس جمع کل دریافت ها، پرداخت ها و هزینه ها در بازه زمانی مشخص    گزارش سود و زیان:  •

 شده عمل کرده و در نهایت سود و زیان کلی شرکت را نشان می دهد. 

این گزارش براساس کالهای فروخته شده در بازه زمانی مشخص شده عمل کرده و    :کاالگزارش سود و زیان   •

زیان   نهایت سود و  براساس میانگین    فاکتوردر  به ذکر است محاسبه قیمت خرید کال  را نشان می دهد. لزم 

وزنی خریداری شده در بازه زمانی جداگانه انجام می گیرد و چنانچه فاکتور خرید برای کالیی در آن بازه زمانی  

  .نمایش داده می شود «غیرقابل محاسبهثبت نگردد محاسبه سود و زیان بصورت »

توسط این فرم لیست کالهای ثبت شده در سیستم به همراه موجودی و ارزش انبار با    : کاالها  بهایگزارش   •

 تفکیک گروه و زیرگروه قابل گزارشگیری می باشد. الگوریتم های محاسبه بصورت زیر است: 
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o قیمت  با  کالها   تمام  است  این  بر  فرض  خرید،  قیمت  از  استفاده  روش  در :  استفاده از قيمت خرید 

 . اند شده خرید  کاربر توسط  شده ثبت خرید

o قیمت  با   کالها  تمام   است  این   بر  فرض   فروش،   قیمت  از  استفاده  روش  در : استفاده از قيمت فروش  

  .اند شده  خرید کاربر توسط  شده ثبت فروش

o بر  و  کرده  جمع  را  خرید   های  مبلغ  کل   ابتدا   وزنی   میانگین   الگوریتم  در  : وزنی  ميانگين   الگوریتم  

  مانده  تعداد  در  را  آن  سپس  آید  بدست  وزنی  میانگین  قیمت  تا  شود  می  تقسیم  خریدها  تعداد  کل

 .شود می  محاسبه موجود کالی شده تمام قیمت  و کرده  ضرب کال

o الگوریتم  FIFO  :الگوریتم  در  FIFO  یا  First In First Out  ابتدا  که  کالهایی  است  این  بر  فرض 

  کالهایی   بین   از  ماند  می  باقی   دوره  پایان   در  آنچه  و   رسند  می   فروش  به  ابتدا  شوند   می  خریداری

 . اند شده خریداری انتها که است

o الگوریتم  LIFO:  الگوریتم  در  LIFO  یا  Last In First Out  کالهای  آخرین  است  این  بر  فرض  

  که  است  کالهایی  بین  از  ماند   می  باقی   دوره   پایان  در  آنچه  و  رسند  می  فروش  به  ابتدا  شده  خریداری

 . اند شده خریداری ابتدا

 

توسط این فرم لیست اموال ثبت شده در سیستم به همراه تعداد و ارزش    :اموال و دارایی های ثابتگزارش   •

 اموال قابل گزارشگیری می باشد. 

به همراه مبلغ محاسبه و نشان    بدهکاران و بستانکارانتوسط این فرم لیست    گزارش بدهکاران و بستانکاران: •

 داده می شود. 

ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده  توسط این فرم وام های پرداختی  :وام های پرداختیگزارش   •

 قابل گزارشگیری می باشد. همچنین در این گزارش جمع کلیه مبالغ قابل مشاهده است. 

توسط این فرم اقساط وام ها، به همراه وضعیت و مبلغ پرداخت شده در بازه زمانی    : اقساط دریافتیگزارش   •

 مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد.  

-این فرم برای گزارشگیری حضور و غیاب اشخاص ساخته شده است، توسط آن می :  حضور و غيابگزارش   •

ا تمامی  یا  شخص  یک  غیاب  و  حضور  تاریخ  از  ای  بازه  انتخاب  با  کرد.  توان  چاپ  و  گزارشگیری  را  شخاص 

اکسل و  همچنین می به  تبدیل  از دکمه  استفاده  با  به اکسل و    PDFتوان  را  تبدیل    PDFگزارش ساخته شده 

 .نمود

برای گزارشگیری فیش:  فيش حقوقیگزارش   • های حقوقی صادر شده ساخته شده است، توسط آن این فرم 

از قسمت سمت چپ انتخاب و گزارشگیری کرد. این گزارش را می توان به  می صورت    2توان موارد دلخواه را 

توان گزارش ساخته می  PDFکلی و با جزئیات گزارشگیری کرد. با استفاده از دکمه تبدیل به اکسل و تبدیل به  

 .تبدیل نمود PDFشده را به اکسل و 

حقوقیگزارش   • فيش  برا:  جدول  فرم  فیشاین  جدول  گزارشگیری  شده ی  ساخته  شده  صادر  حقوقی  های 

توان موارد دلخواه را از قسمت سمت چپ انتخاب و گزارشگیری کرد. در این گزارش تمام  است، توسط آن می

 .آیتم های حقوق و مزایا بصورت ستون در نظر گرفته شده است

صادر شده ساخته شده است،    های بیمه ماهانهلیست  این فرم برای گزارشگیری  :  ليست بيمه ماهانهگزارش   •

صورت کلی و با ریز کارکرد    2این گزارش را می توان به    گزارشگیری کرد.لیست های بیمه  توان  توسط آن می

 گزارشگیری کرد.
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ماهانهگزارش   • ماليات  برای گزارشگیری  :  ليست  فرم  ماهانهاین  مالیات  صادر شده ساخته شده   لیست های 

صورت کلی و با ریز    2این گزارش را می توان به    گزارشگیری کرد.لیست های مالیات  توان  یاست، توسط آن م

 کارکرد گزارشگیری کرد.

صادر شده ساخته شده    لیست حواله های بانکی این فرم برای گزارشگیری    ليست حواله های بانکی:گزارش   •

صورت کلی و با    2گزارش را می توان به  این    گزارشگیری کرد.لیست حواله های بانکی  توان  است، توسط آن می

توان گزارش ساخته شده را می  PDFبا استفاده از دکمه تبدیل به اکسل و تبدیل به    ریز حواله گزارشگیری کرد.

 . تبدیل نمود PDFبه اکسل و 

های ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل    مساعدهتوسط این فرم لیست    :مساعده هاگزارش  •

 گزارشگیری می باشد. 

بستانکاری را در این گزارش جمع کل فاکتورها، دریافت ها، پرداخت ها و هزینه ها، بدهکاری و  گزارش کامل:   •

 بازه زمانی مشخص شده نشان می دهد. 

 

 گزارشات اصلی  -2-12

فرم از  استفاده  ها،  با  دریافت  فاکتورها،  با  رابطه  در  سیستم  موجود  اطالعات  توان  می  اصلی  گزارشات  های 

پیاده سازی شده   تاریخ  تا  تاریخ  از  پایه  بر  این گزارشات  را گزارشگیری کرد. تمامی  اسناد  پرداخت ها، هزینه ها و 

  تمامی گزارشات قابلیت مرتب سازی و تبدیل به اکسل را دارا می باشند.است. 

توسط این فرم لیست فاکتورهای خرید ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص   : فاکتورهای خریدارش  گز •

شده قابل گزارشگیری می باشد. چنانچه نوع گزارش براساس کال تنظیم گردد گزارشگیری با تفکیک کال انجام  

 می گیرد. 

توسط این فرم لیست فاکتورهای فروش و خدمات ثبت شده در سیستم  :فاکتورهای فروش و خدماتگزارش   •

گردد   تنظیم  کال  براساس  گزارش  نوع  چنانچه  باشد.  می  گزارشگیری  قابل  شده  مشخص  زمانی  بازه  در 

   گزارشگیری با تفکیک کال انجام می گیرد.

ید ثبت شده در سیستم توسط این فرم لیست فاکتورهای برگشت از خر  :فاکتورهای برگشت از خریدگزارش  •

گردد   تنظیم  کال  براساس  گزارش  نوع  چنانچه  باشد.  می  گزارشگیری  قابل  شده  مشخص  زمانی  بازه  در 

  گزارشگیری با تفکیک کال انجام می گیرد.

فروشگزارش   • از  برگشت  در    :فاکتورهای  شده  ثبت  فروش  از  برگشت  فاکتورهای  لیست  فرم  این  توسط 

شده قابل گزارشگیری می باشد. چنانچه نوع گزارش براساس کال تنظیم گردد  سیستم در بازه زمانی مشخص  

 گزارشگیری با تفکیک کال انجام می گیرد. 

قابل    در بازه زمانی مشخص شده ثبت شده در سیستم پرداخت هایتوسط این فرم لیست  : پرداخت هاگزارش   •

 همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع شخص یا حساب تنظیم کرد.  گزارشگیری می باشد. 

قابل    در بازه زمانی مشخص شده  ثبت شده در سیستم  دریافت هایتوسط این فرم لیست    ها:  دریافتگزارش   •

 همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع شخص یا حساب تنظیم کرد.  گزارشگیری می باشد. 

لیست  توس  :هزینه هاگزارش   • این فرم  بازه زمانی مشخص شده  ثبت شده در سیستم  هزینه هایط  قابل    در 

   همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع نوع هزینه یا حساب تنظیم کرد. گزارشگیری می باشد. 

لیست    :درآمدهاگزارش   • فرم  این  سیستم  درآمدهای توسط  در  شده  شده  ثبت  مشخص  زمانی  بازه  قابل    در 

  همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع نوع درآمد یا حساب تنظیم کرد. گزارشگیری می باشد. 
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قابل    در بازه زمانی مشخص شده  ثبت شده در سیستم  برداشت هایتوسط این فرم لیست    :برداشت هاگزارش  •

 همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع شخص یا حساب تنظیم کرد.  گزارشگیری می باشد. 

قابل    در بازه زمانی مشخص شده   ثبت شده در سیستم  سرمایه های توسط این فرم لیست    ها:   سرمایه گزارش   •

 همچنین می توان نوع گزارش را برروی مجموع شخص یا حساب تنظیم کرد.  گزارشگیری می باشد. 

های  گزارش   • لیست    :پرداختیچک  فرم  این  پرداختیتوسط  سیستم  اسناد  در  شده  زمانی    ثبت  بازه  در 

 . قابل گزارشگیری می باشد مشخص شده

در بازه زمانی مشخص    ثبت شده در سیستم  اسناد دریافتیتوسط این فرم لیست    :دریافتیچک های  گزارش   •

   .قابل گزارشگیری می باشد  شده

توسط این فرم لیست اسناد انتقالی ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده    انتقالی: گزارش اسناد   •

 قابل گزارشگیری می باشد. 

قابل    در بازه زمانی مشخص شده  ثبت شده در سیستم  اسناد امور مالی   کلیهتوسط این فرم    :امور مالیگزارش   •

   . گزارشگیری می باشد

توسط این فرم کلیه فاکتور های خرید، فروش، برگشت از خرید و برگشت از فروش   :فاکتورها  تجميع  گزارش •

ثبت شده در سیستم در بازه زمانی مشخص شده قابل گزارشگیری می باشد. چنانچه نوع گزارش براساس کال  

  تنظیم گردد گزارشگیری با تفکیک کال انجام می گیرد.

 

 انبارگردانیگزارشات  -3-12

از فرمبا   خروج و    ورود،  انبارمی توان اطالعات موجود سیستم در رابطه با    انبارگردانیهای گزارشات  استفاده 

تمامی گزارشات قابلیت  را گزارشگیری کرد. تمامی این گزارشات بر پایه از تاریخ تا تاریخ پیاده سازی شده است.    کال

  مرتب سازی و تبدیل به اکسل را دارا می باشند.

با استفاده از گزارش ورود کال می توان ورود یک نوع کال به انبار را بصورت از تاریخ تا تاریخ   : ورود کاالگزارش   •

  .گزارشگیری کرد و با انتخاب شخص می توان این گزارش را براساس شخص فیلتر کرد

توان خارج شدن یک نوع کال  :خروج کاالگزارش   • از گزارش خروج کال می  استفاده  از  با  را بصورت  انبار  از   

 .تاریخ تا تاریخ گزارشگیری کرد و با انتخاب شخص می توان این گزارش را براساس شخص فیلتر کرد

با استفاده از گزارش ورود و خروج کال می توان وارد و خارج شدن یک نوع کال از    : ورود و خروج کاالگزارش  •

تاریخ   تا  تاریخ  از  را بصورت  براساس شخص انبار  را  این گزارش  توان  انتخاب شخص می  با  گزارشگیری کرد و 

  .فیلتر کرد

با استفاده از گزارش انتقال کالهای منتقل شده از یک انبار به انبار دیگر بصورت از تاریخ    :انتقال کاالگزارش   •

 . لتر کردتا تاریخ گزارشگیری کرد و با انتخاب انبار می توان این گزارش را براساس انبار فی

با استفاده از گزارش برگشت از ورود کال می توان برگشت از ورود یک نوع کال    : برگشت از ورود کاالگزارش   •

به انبار را بصورت از تاریخ تا تاریخ گزارشگیری کرد و با انتخاب شخص می توان این گزارش را براساس شخص  

 .  فیلتر کرد

استفاده از گزارش برگشت از خروج کال می توان برگشت از خروج یک نوع  با    : برگشت از خروج کاالگزارش   •

براساس  این گزارش را  توان  انتخاب شخص می  با  تاریخ گزارشگیری کرد و  تا  تاریخ  از  را بصورت  انبار  به  کال 

 .شخص فیلتر کرد
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ت های خرید ثبت با استفاده از گزارش درخواست خرید کال می توان درخواسگزارش درخواست خرید کاال:   •

شده را بصورت از تاریخ تا تاریخ گزارشگیری کرد و با انتخاب کال و انبار می توان این گزارش را براساس آنها  

 . فیلتر کرد

از تاریخ تا تاریخ  کاال:    توليدگزارش   • از گزارش تولید کال می توان تولیدهای ثبت شده را بصورت  با استفاده 

انتخاب کال و انبار می توان این گزارش را براساس آنها فیلتر کرد. این گزارش را می توان گزارشگیری کرد و با  

 به دو حالت گزارش تولید و گزارش مصرف گزارشگیری کرد.

 

 دفاتر  -4-12

را گزارشگیری  دفاتر قانونی  می توان اطالعات موجود سیستم در رابطه با    دفاترهای گزارشات  با استفاده از فرم

تمامی گزارشات قابلیت تبدیل به اکسل و    کرد. تمامی این گزارشات بر پایه از تاریخ تا تاریخ پیاده سازی شده است.

PDF  :را دارا می باشند. شماره سند در این گزارشات با کدینگ زیر شروع شده است 

، ثبت بستانکار:  50، هزینه ها:  41، درآمدها:  31، برداشت ها:  30، سرمایه ها:  20، پرداخت ها:  10:  دریافت ها

، برگشت از خرید:  52، برگشت از فروش:  40، فروش:  51، خرید:  14، انتقال به:  24، انتقال از:  21، ثبت بدهکار:  11

 25، چک پرداختی پاس شده: 15، چک دریافتی پاس شده: 42

تراکنش های مالی یک    ر معين اشخاص:گزارش دفت • توان کلیه  از گزارش دفتر معین اشخاص می  استفاده  با 

شخص در بازه زمانی مشخص شده را گزارشگیری کرد و با استفاده از ستون های بدهکار، بستانکار، تشخیص و  

 باقیمانده وضعیت شخص قابل مشاهده است. 

رش دفتر معین حساب ها می توان کلیه تراکنش های مالی یک  با استفاده از گزا  گزارش دفتر معين حساب ها: •

حساب در بازه زمانی مشخص شده را گزارشگیری کرد و با استفاده از ستون های بدهکار، بستانکار، تشخیص و  

 باقیمانده وضعیت حساب قابل مشاهده است.

  یک  مالی رویدادهای و  معامالت  کلیه که است  دفتری  عمومی  روزنامه دفتر یا  روزنامه دفترگزارش دفتر روزنامه:   •

 شوند. می ثبت آن در وقوع تاریخ ترتیب به روزانه اقتصادی واحد

 نگهداری  آن  در  جداگانه  طوربه  بندی،طبقه   از  پس  هاحساب  که  دفتری  از  عبارتست  کل   دفتر:  دفتر کل  گزارش •

 . باشند آزاد اوراق   یا دفتر یک صفحات صورت به است ممکن  هاحساب این . شوندمی

  ی مال  تیوضع  که  است  یاساس   یمال  یهاصورت   از  ی کی  ی مال  تیوضع  صورت  ای  النیب  ترازنامه،:  ترازنامه  گزارش •

  نهاد   کی  توسط  د یبا  که  دهد؛ یم  نشان  مشخص  زمان  کی  در  را(  گزارشگر  تی شخص)  یحسابدار  تیشخص  کی

 . گردد هیته یحسابرس

  هیسرما  و  یبده   ،ییدارا  یاطالعات   قلم  سه  ترازنامه  در.  گرددیم  هیته  یمال  دوره  کی  انیپا  در  معمولً  ترازنامه

  چه  و (  هاییدارا)  ها داشته  که  دهد یم  گذارانهی سرما  به   را  ده یا  ن یا  ها، ترازنامه  در  بخش   3  ن یا.  گردد یم  مشخص

 . اند کرده یگذارهیسرما مقدار چه شرکت صاحبان و دارد( ییها یبده ) یونید

  در نقد  وجه  اثاثه، ساختمان، ن،یزم: دارد ییدارا زانیم چه مؤسسه  کی  که د ینمایم  مشخص ساده  زبان  به ترازنامه

  شرکت   یهایی دارا  جز  زین  شرکت  به  بدهکاران.  دهندیم  نشان  را  مؤسسه  ییدارا  زانیم  ی همگ  …و  صندوق 

  چک )  گرید  نوع  از  یپرداختها  ا ی  شرکت  صندوق   به  پول  پرداخت  با  تینها  در  زین  بدهکاران  رایز.  گردندیم  محسوب

 . گردندیم شرکت ییدارا شیافزا موجب( …و

  ی بده  مختلف  افراد  به  است  ممکن  سازمان  هر.  گرددیم  مشخص  زین  سازمان  ی بده  زانیم  ترازنامه  در  یطرف  از

 داشته   یمختلف  یپرداختن  اسناد   مختلف  یچکها  صدور   با   است  ممکن  مؤسسه  ای (  بستانکاران  حساب)  باشد  داشته

 مشخص   ترازنامه  یهایبده  قسمت  در  زین  مؤسسه  لیتشک  هیسرما  تینها  در  و  مؤسسه  یبده  اطالعات  خالصه.  باشد
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  هیسرما  و  یبده   قتیحق  در.  باشدیم   بدهکار  هیسرما  صاحب  به  همواره  شرکت  که  است،  نیا  امر  علت .  گرددیم

 . کندیم مشخص گری د یحقوق ا ی یق ی حق افراد به را مؤسسه کی ونید

 :است استوار ریز اصل اساس بر ترانامه

 ه یسرما+   یبده  =  ییدارا

 . ندیگویم یحسابدار  یاصل معادله اصل، نیا به

 منظور   به  ماه  هر  انیپا  در  معمول  که  باشد  یم  کل  دفتر  یحسابها  مانده  و  نام  از  یفهرست:  تراز آزمایشی  گزارش •

 استفاده   مورد  یمال  یها  صورت  هیته  یبرا  ییمبنا  عنوان  وبه  شود  یم  هیته  کل  دفتر   یحسابها  مانده  توازن  آزمون

 . ردیگ یم قرار

  در  که  میسینو  ی م  بستانکار  ای   بدهکار  ستون  کی   در  را  ان  مانده   و   حساب  هر  نام  ی شیآزما  تراز  هیته  یبرا  نیبنابرا

 . باشد  برابر بستانکار مانده  با   یحسابها جمع با  بدهکار  یحسابها مانده  جمع دیبا جهینت

 :شود یم هیته شکل  دو به معمول یشیآزما تراز

 ی ستون دو یشیآزما تراز

 یستون چهار یشیآزما تراز

 . میسینو ی م را حساب هر مانده  فقط  یستون دو یشیترازآزما هیته یبرا

  و  بدهکار  مانده  و   بستانکار  گردش  جمع  و  حساب  هر  بدهکار  گردش  جمع  یستون  چهار  یشیترازآزما  هیته  یبرا

 .میسینو  یم را مربوط حساب بستانکار
 

 دفتر کل دفتر روزنامه  دفتر معين حساب ها  دفتر معين اشخاص  عمليات 

 * * * * دریافت 

 * * * * پرداخت

 * * *  درآمد

 * * *  هزینه

 * *  * بستانکار

 * *  * بدهکار 

 * *  * فاکتور خرید

 * *  * فاکتور فروش 

 * *  * فاکتور برگشت از خرید 

 * *  * فاکتور برگشت از فروش 

 * * *  چک دریافتی پاس شده 

 * * *  چک پرداختی پاس شده

 * * *  انتقال از 

 * * *  انتقال به 

 * * * * سرمایه 

 * * * * برداشت

 * * * * وام 

    * کارمزد وام 

 * * * * اقساط 
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    * جریمه اقساط 

 * *  * فيش حقوقی

 * * * * مساعده 

 عملیات و دفاترجدول راهنمای 

  نمودار -13

کرد، به عنوان مثال فرم   ترسیمسیستم را    در  اطالعات موجود  نمودار  می توان  نمودارهای گزارشات  با استفاده از فرم

 .ساخته شده است فاکتورها رسم نموداربرای  نمودار فاکتورهاگزارش 

 گزارش نمودار فاکتورها  -1-13

فرم می این  از  استفاده  از توان  با  برگشت  و  خرید  از  برگشت  فاکتور،  پیش  فروش،  خرید،  فاکتورهای  نمودار 

رسم را  و خدمات(  کال  فاکتور،  )براساس  انواع    کرد.  فروش  در  توان  می  را  نمودار   ، یخط  ،یا  لهیم  ینمودارهااین 

ترسیم کرد. بازه زمانی نمودار را می توان بصورت روزانه،   یسه بعد  یا  رهیو دا  یا  رهیدا  ،ی پراکندگ  ،یمساحت  ،یسطر

ماهانه، فصل یا سالنه و بصورت از تاریخ تا تاریخ انتخاب نمود. انواع فیلترهای مختلف همانند انتخاب شخص، گروه  

ا بصورت  شخص، نوع فاکتور، نام کال و ... می توان برروی گزارش اعمال کرد. همچنین می توان داده های نمودار ر

 نمود.  PDFمتنی گزارشگیری کرده و تبدیل به اکسل و 

 گزارش نمودار امور مالی  -2-13

نمودار پرداخت ها، دریافت ها، برداشت ها، سرمایه ها و هزینه ها و درآمدها را  توان  با استفاده از این فرم می

  ره یو دا  یا  رهیدا  ،ی پراکندگ  ،یمساحت  ،یسطر  ،یخط  ،یا  لهیم  ینمودارهااین نمودار را می توان در انواع    کرد.  رسم

ترسیم کرد. بازه زمانی نمودار را می توان بصورت روزانه، ماهانه، فصل یا سالنه و بصورت از تاریخ تا   یسه بعد  یا

انتخا همانند  مختلف  فیلترهای  انواع  نمود.  انتخاب  برروی تاریخ  توان  می   ... و  نام حساب  گروه شخص،  ب شخص، 

  PDFگزارش اعمال کرد. همچنین می توان داده های نمودار را بصورت متنی گزارشگیری کرده و تبدیل به اکسل و  

 نمود.
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  امکانات  -14

 امکانات کاربردی نرم افزار در این بخش قابل استفاده است: 

 دفترچه تلفن  -1-14

 توان لیست دفترچه تلفن را مشاهده و مدیریت کرد.این فرم میبا استفاده از 

 یادآوری ها  -2-14

  توسط این فرم می توان لیست یادآوری ها را مدیریت کرد و یک یادآوری به سیستم اضافه نمود.

 راس گيری چک  -3-14

 . راس گیری چک ها را انجام دادتوسط این فرم می توان 

   بانک ها -4-14

فرم میبا   این  از  لیست  استفاده  ها توان  و    بانک  نمود، همچنین می  بانکرا مشاهده کرده  اضافه  توان جدید 

  را ویرایش و حذف کرد.  بانک هااطالعات 

 ارسال پيامک  -5-14
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همانند  با استفاده از این فرم می توانید به اشخاص مورد نظر پیامک ارسال نمائید. نحوه تنظیمات ارسال متن،  

   موارد اشاره شده در تنظیمات نحوه ارسال است.

 ماشين حساب  -6-14

  با استفاده از این گزینه ماشین حساب ویندوز باز می شود.

 سرگرمی  -7-14

با استفاده از این گزینه بخش بازی ها و سرگرمی باز می شود و می توان سرگرمی مورد نظر را انتخاب و بازی  

 کرد.

  پشتيبانی -15

 امکانات تهیه و بازیابی پشتیبان در این بخش است: 

 تهيه پشتيبان  -1-15

  می شود   افزار پشتیبان گرفت. پیشنهادتوان با انتخاب مسیر از اطالعات نرمبا استفاده از فرم تهیه پشتیبان می

پایه   اطالعات   بازیابی .  نمایید  تهیه  افزار  نرم   اطالعات  از  پشتیبان  کپی   جهت  مدونی  ای  برنامه   های   کپی  این  بر 

 لزم به ذکر است می توان از سیستمی به سیستم دیگر پشتیبان گرفت.   .است پذیر امکان پشتیبان

 بازیابی پشتيبان  -2-15

های پشتیبان در آن قرار دارند اطالعات  توان با انتخاب مسیری که فایلبا استفاده از فرم بازیابی پشتیبان می

   افزار را بر پایه پشتیبان انتخاب شده بازیابی نمود.نرم

 خودکار  پشتيبان  تنظيمات  -3-15

که هنگام    ی گیری خودکار را در بازه های زمانی مشخص تنظیم نمودپشتیبانمی توان  فرم    این  با استفاده از

 خروج از نرم افزار پشتیبانی بصورت خودکار انجام خواهد شد. 

 پایگاه داده بهينه سازی  -4-15

اطالعات ذخیره شده در پایگاه داده را بهینه سازی و اصالح کرده و حجم پایگاه داده  توسط این فرم می توان  

 را کاهش داد. 

 سال مالی جدید  -5-15

یک سال مالی جدید در نرم افزار ایجاد کرد، با انتخاب یک سال می توان تا انتهای آن توسط این فرم می توان  

 : د یجد یمال سال جاد یا اتیعملرا بست و سال مالی جدید ایجاد کرد.  سال حساب ها 

 قسمت   در  آمده  بدست  مبلغ  درج  و  شده  انتخاب  سال  یانتها  تا  شده  ثبت  یها   برداشت  و  ها  هیسرما  محاسبه •

 بعد  سال یابتدا یبرا برداشت  ای هیسرما
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 ی بستانکار  ای   یبدهکار  مبلغ  درج  و   شده  انتخاب  سال  یانتها  تا  اشخاص  یبستانکار  و   یبدهکار  محاسبه •

 بعد  سال یابتدا یبرا اشخاص

  ه ی اول  یموجود  در  آمده  بدست  مبلغ  درج  و   شده   انتخاب  سال  یانتها  تا  ها  حساب  مانده  یموجود  محاسبه •

   ها حساب

 انبارها  اولیه موجودی در آمده  بدست مقدار /تعداد درج  و شده  انتخابسال  انتهای  تا انبارها موجودی محاسبه •

   شده  انتخاب سال یانتها  تا یمال   اطالعات کردن پاک  •

  ثبت  بدهکار،  ثبت  ها،  برداشت  ها،   هیسرما  درآمدها،  ها،   نهیهز  ها،  پرداخت  ها،  افتیدر  شامل  یمال   اطالعات

، چک های  فروش  از  برگشت  و   خرید  از  برگشت  فاکتور،  پیش  فروش،   خرید،  فاکتورهای  مساعده ها،   ،بستانکار

دریافتی،   های  چک   و   خروج  از   برگشت  ورود،  از  برگشت  خروج،  ورود،  رسیدهای،  یانتقال  اسنادپرداختی، 

 ، بیمه، مالیات و حواله های بانکی اقساط ماهانه، ، فیش حقوقی، حضور و غیابخرید درخواست

 پاک کردن اطالعات  -6-15

توان   فرم می  این  را  توسط  افزار  نرم  اولیه اطالعات  به حالت  را  افزار  نرم  اطالعات  و  کرد  پاک  بصورت کامل 

 سطح قابل انجام است: 4برگرداند. پاک کردن اطالعات در این نرم افزار در 

 ورود،   از  برگشت  کال،  خروج  کال،  ورود  شامل  انبارگردانی  اطالعات  حذف  :انبارگردانیپاک کردن اطالعات   •

 درخواست خرید کال و تولید کال ، کال انتقال ،خروج از برگشت

  درآمدها،  ها،   هزینه  ها،  پرداخت  ها،  دریافت  فاکتورها،  شامل  مالی  اطالعات  حذف  :مالیپاک کردن اطالعات   •

 و مساعده   ها انتقال  ،اسناد بستانکار،  ثبت بدهکار، ثبت ها،  برداشت ها، سرمایه

  اطالعات  شامل   محصولت  و  مالی   انبارگردانی،   اطالعات   حذف  :محصوالت  انبارگردانی، مالی و   پاک کردن •

 و فرمول ها   انبار کالهای  ،کالها   ها، زیرگروه ها،  گروه  مالی، انبارگردانی،

و غ • اطالعات حضور  غ   :ابيپاک کردن  و  اطالعات حضور  ل  ابیحذف  غ   ستیشامل  و  کل  ابیحضور    هیو 

 ها   بتیها و غ  تیها، مامور یاطالعات ورود و خروج ها، مرخص

اطالعات    هیو کل  یحقوق  شیف  ستیشامل ل  یحقوق  شیحذف اطالعات ف  :یحقوق شيپاک کردن اطالعات ف •

 مربوطه اتیو جزئ

غ   ایحقوق و مزا  یحذف اطالعات مال  :ای حقوق و مزا  یپاک کردن اطالعات مال •   شیف  اب،یشامل حضور و 

 ی و حواله بانک اتیمال  مه،یب یها ستیاشخاص، ل یایوام، حقوق و مزا اتیعمل ،یحقوق

  اب،یمحصولت، حضور و غ   ، یاطالعات مال  ، یاطالعات شامل انبارگردان  هیحذف کل  پاک کردن کل اطالعات:  •

و کسورات اشخاص، اشخاص، گروه اشخاص، انبارها،    ا یوام، اقساط ماهانه، حقوق و مزا  صیتخص  ، یحقوق  شیف

انواع هز انواع درآمدها، اموال، کارت خوان ها، ش  نهیحساب ها، واحدها،    کسورات،   ا، یها، حقوق و مزا  فتیها، 

تنظ  ماتیتنظ  ان،ی انواع وام ها، کارگاه ها، کارفرما کاربران،  کار،  دفترچه   ات،یمال  ماتیتنظ  مه،یب  ماتیساعت 

 ها  یادآوری تلفن و 

 

 تاریخچه پشتيبان گيری -7-15

عملیات پشتیبان گیری دستی یا خودکار و عملیات بازیابی پشتیبان را    تاریخچه  می توان  گزارشتوسط این  

  گزارش گیری کرد.
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 تاریخچه عمليات کاربران -8-15

این   افزار    تاریخچه  توانمی  گزارشتوسط  نرم  را  عملیات کاربران  کلیه داده های ثبت شده  )ثبت و ویرایش( 

 گزارشگیری کرد.

  تنظيمات چاپ  -16

 ( را مشخص کرده و دکمه گزارش را کلیک کنید.A5یا  A4قبل از گزارشگیری نوع کاغذ )

)  تنظیمات  قسمت  در کاغذ  نوع  ابتدا  کنید، سپسA5یا    A4صفحه  را مشخص   Print Background  گزینه  ( 

Colors and Images های گزینه  تمامی و  کرده فعال  را  Headers and Footers حالت  در را Empty دهید  قرار.   

 با استفاده از دکمه پیش نمایش می توانید گزارش خود را بررسی کنید.

 با استفاده از دکمه چاپ گزارش خود را چاپ نمایید. 

 تماس با ما  -17

های زیر عمل  می توانید به یکی از روش  ارسال پیشنهادات و انتقادات خودآسان سیستم مبنا و یا  شرکت    تماس باجهت  

 : نمایید

 https://easysoft.ir/Contact  آدرسشماره های موجود در  باتماس  -1

 https://product.easysoft.ir/Contact پیام از طریق آدرسارسال  -2

 info@easysoft.ir ارسال ایمیل به -3

 https://product.easysoft.ir/Comment?pid=25 ارسال نظر از طریق آدرس -4
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