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سإٙٞبی ٘شْ افضاس حسبثذاسی ثب ا٘جبسداسی آسبٖ

 -1تؼاریف
ثشای استفبدٙٔ ٜبست اص ٘شْ افضاس حسبثذاسی ثب ا٘جبسداسی آسبٖ ،ثبیذ ٔطخػبت اِٚی ٝتؼشیف ضٛد و ٝایٗ ٔطخػبت اص
عشیك ٔٛٙی تؼبسیف لبثُ دستشس ثٛد ٚ ٜداسای ثخص ٞبی صیش ٔی ثبضذ:

 -1-1اضخاظ
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیتٛاٖ ِیست اضخبظ سا ٔذیشیت وشد ٚ ٜثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ ضخع جذیذی اضبفٝ
ٕ٘ٛدٕٞ ،چٙیٗ ثب ا٘تخبة یه ضخع ٔیتٛاٖ اعالػبت آٖ سا ٚیشایص  ٚحزف وشد .ثب استفبد ٜاص دوٕٚ ٝسٚد اص اوسُ
ٔی تٛاٖ ثػٛست ٌشٞٚی اضخبظ سا اص فبیُ اوسُ ث٘ ٝشْ افضاس اضبفٕٛ٘ ٝد.

 -2-1گريٌ اضخاظ
ایٗ فشْ ثشای ٔذیشیت ا٘ٛاع ٌش ٜٚاضخبظ ٔیثبضذ ٔ ٚیتٛاٖ ٌش ٜٚاضخبظ جذیذ اضبف ٝوشد یب آٟ٘ب سا ٚیشایص
 ٚحزف ٕ٘ٛدٌ .ش ٜٚاضخبظ ٍٙٞبْ ثجت ضخع جذیذ وبسایی داسد ٔ ٚی تٛاٖ ٞش ضخػی سا ثٌ ٝش ٜٚخبغی استجبط
داد.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔی تٛاٖ دٌ ٚش ٜٚاضخبظ «ٔطتشی ٞب» « ٚدٚستبٖ» تؼشیف وشد ٚ ٜضخػی سا دس ٌشٜٚ
«ٔطتشی ٞب»  ٚضخع دیٍشی سا دس ٌش« ٜٚدٚستبٖ» لشاس داد.

 -3-1حساب َا
ایٗ فشْ ضبُٔ غٙذٚق ِ ٚیست حسبة ٞب ٔیثبضذ ٔ ٚیتٛاٖ ٔٛجٛدی ٞش حسبة سا ٔطبٞذ ٜوشدٕٞ ،چٙیٗ
ٔی تٛاٖ حسبة جذیذی اضبف ٝوشد یب آٟ٘ب سا ٚیشایص  ٚحزف ٕ٘ٛد.

 -4-1ياحذ َا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ِیست ٚاحذٞب سا ٔطبٞذ ٜوشدٚ ٚ ٜاحذ جذیذ اضبفٕٛ٘ ٝدٕٞ ،چٙیٗ ٔیتٛاٖ
اعالػبت ٚاحذ ٞب سا ٚیشایص  ٚحزف وشد.
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 -5-1اوبارَا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیتٛاٖ ِیست ا٘جبسٞب سا ٔطبٞذ ٜوشد ٚ ٜا٘جبس جذیذ اضبفٕٛ٘ ٝدٕٞ ،چٙیٗ ٔیتٛاٖ
اعالػبت ا٘جبسٞب سا ٚیشایص  ٚحزف وشد.

 -6-1اوًاع َسیىٍ َا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ِیست ا٘ٛاع ٞضیٞ ٝٙب سا ٔطبٞذ ٜوشدٛ٘ ٚ ٜع ٞضی ٝٙجذیذ اضبفٕٛ٘ ٝدٕٞ ،چٙیٗ
ٔیتٛاٖ اعالػبت ا٘ٛاع ٞضیٞ ٝٙب سا ٚیشایص  ٚحزف وشد.

 -7-1اوًاع درآمذَا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیتٛاٖ ِیست ا٘ٛاع دسآٔذٞب سا ٔطبٞذ ٜوشدٛ٘ ٚ ٜع دسآٔذ جذیذ اضبفٕٛ٘ ٝدٕٞ ،چٙیٗ
ٔیتٛاٖ اعالػبت ا٘ٛاع دسآٔذٞب سا ٚیشایص  ٚحزف وشد.

 -8-1کاربران
ایٗ فشْ ضبُٔ ِیست وبسثشاٖ ٘شْافضاس ٔیثبضذ  ٚتٛسظ آٖ ٔیتٛاٖ سٔض ػجٛس وبسثش فؼّی سا تغییش داد یب وبسثشاٖ
دیٍشی ثشای ٘شْافضاس تؼشیف وشد .تٛسظ ایٗ ثخص ٔی تٛاٖ ث ٝوبسثشاٖ ٘شْ افضاس سغح دستشسی ث ٝلسٕت ٞبی
ٔختّف سا تؼییٗ وشد.

 -2محػًالت
دس ایٗ ٘شْ افضاس ٔحػٛالت ث ٝغٛست  3سغحی ضبُٔ ٌش ،ٜٚصیشٌش ٚ ٜٚوبال تؼشیف ٔی ض٘ٛذ  ٚثشای تؼشیف وبالی
جذیذ٘ ،یبصٔٙذ تؼییٗ ٌش ٚ ٜٚصیشٌش ٜٚآٖ ٔی ثبضیذ و ٝاص عشیك ٔٛٙی ٔحػٛالت لبثُ دستشس ٔی ثبضٙذ:

 -1-2گريٌ َا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ِیست ٌشٔ ٜٚحػٛالت ،وبالٞب یب خذٔبت سا ٔطبٞذ ٜوشد ٌ ٚش ٜٚجذیذ اضبف،ٝ
ٚیشایص یب حزف ٕ٘ٛد.

 -2-2زیرگريٌ َا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ِیست صیشٌشٔ ٜٚحػٛالت ،وبالٞب یب خذٔبت سا ٔطبٞذ ٜوشد  ٚصیشٌش ٜٚجذیذ
اضبفٕٛ٘ ٝد .ثشای افضٚدٖ صیشٌش ٜٚجذیذ حتٕب ثبیذ یىی اص ٌشٞ ٜٚب اص ِیست سٕت ساست ا٘تخبة ٌشدد.

 -3-2کاال َا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ِیست ٔحػٛالت ،وبالٞب یب خذٔبت سا ٔطبٞذ ٜوشد ٚ ٜوبالی جذیذ اضبف،ٝ
ٚیشایص یب حزف ٕ٘ٛد .ثشای افضٚدٖ وبالی جذیذ حتٕب ثبیذ یىی اص صیشٌشٞ ٜٚب اص ِیست سٕت ساست ا٘تخبة ٌشدد.
الصْ ث ٝروش است ٔطخػبت وبال ضبُٔ فیّذی ثب ػٛٙاٖ سشیبَ ٔی ثبضذ ؤ ٝی تٛاٖ دس ایٗ فیّذ وذ ،سشیبَ یب ثبسوذ
ٔحػ َٛسا ٚاسد ٕ٘ٛد.
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 -4-2خذمات
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ِیست خذٔبت سا ٔطبٞذ ٜوشد ٚ ٜخذٔبت جذیذ اضبفٚ ،ٝیشایص یب حزف ٕ٘ٛد.
الصْ ث ٝروش است ٔطخػبت خذٔبت ضبُٔ فیّذی ثب ػٛٙاٖ سشیبَ ٔی ثبضذ ؤ ٝی تٛاٖ دس ایٗ فیّذ وذ یب سشیبَ
خذٔبت سا ٚاسد ٕ٘ٛد.

 -3اوبارگرداوی
ایٗ ثخص ٔشثٛط ثٔ ٝذیشیت ا٘جبس  ٚا٘جبسٌشدا٘ی ٔی ثبضذ  ٚثشای ٚسٚد  ٚخشٚج وبال اص ایٗ لسٕت استفبدٔ ٜی ضٛد ٚ
ضبُٔ ثخص ٞبی صیش ٔی ثبضذ:

 -1-3کاالَای اوبار
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ وبالٞبی ٔٛجٛد دس ا٘جبس سا ٔطبٞذ ٜوشد .ثب صدٖ دوٕٚ ٝیشایص ٔیتٛاٖ ٔٛجٛدی اِٚی،ٝ
حذالُ تؼذاد ،حذاوثش تؼذاد  ٚلفس ٝوبالٞب سا دس ا٘جبس ٔشثٛعٚ ٝیشایص وشد.

 -2-3يريد کاال
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ سسیذٞبی ٚسٚد وبال سا ٔطبٞذ ٜوشد .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص
ٔیتٛاٖ یه سسیذ ٚسٚد وبال دس سیستٓ ثجت وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝچبح ٔیتٛاٖ سسیذ سا ث ٝغٛست ٌشافیىی چبح ٕ٘ٛد.
ٔشاحُ  ٚتٙظیٕبت چبح دس ادأ ٝایٗ سإٙٞب تٛضیح داد ٜضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ ثب ٔٛاسد ا٘تخبة ضذ ٜدس ِیست
سسیذٞب ٔیتٛاٖ آٟ٘ب سا فیّتش وشد.

 -3-3خريج کاال
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ سسیذٞبی خشٚج وبال سا ٔطبٞذ ٜوشد .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص
ٔیتٛاٖ یه سسیذ خشٚج وبال غبدس وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝچبح ٔیتٛاٖ سسیذ سا ث ٝغٛست ٌشافیىی چبح ٕ٘ٛد.
ٕٞچٙیٗ ثب ٔٛاسد ا٘تخبة ضذ ٜدس ِیست سسیذٞب ٔیتٛاٖ آٟ٘ب سا فیّتش وشد.

 -4-3اوتقال کاال
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ سسیذٞبی ا٘تمبَ وبال سا ٔطبٞذ ٜوشد .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص
ٔیتٛاٖ یه سسیذ ا٘تمبَ وبال غبدس وشد ٚ ٜوبالٞبی ٔٛسد ٘یبص سا اص ا٘جبسی ث ٝا٘جبس دیٍش ٔٙتمُ وشد.

 -5-3ثبت سریغ خريج کاال
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ یه سسیذ خشٚج سا ثػٛست سشیغ تٛسظ ثبسوذخٛاٖ ثجت  ٚثػٛست حشاستی چبح وشد.
ثب ثبصوشدٖ ایٗ لسٕت  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص ٔیتٛاٖ یه سسیذ خشٚج غبدس وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝثجت  ٚچبح
ٔیتٛاٖ سسیذ سا ث ٝغٛست ٌشافیىی چبح ٕ٘ٛد.

 -4فاکتًرَا
ایٗ ثخص ٔشثٛط ثٔ ٝذیشیت فبوتٛسٞب ٔی ثبضذ  ٚضبُٔ ثخص ٞبی صیش ٔی ثبضذ:
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 -1-4فاکتًرَای خریذ
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ فبوتٛسٞبی خشیذ سا ٔطبٞذ ٜوشد .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص
ٔیتٛاٖ یه فبوتٛس خشیذ دس سیستٓ ثجت وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝچبح ٔیتٛاٖ فبوتٛس سا ث ٝغٛست ٌشافیىی چبح ٕ٘ٛد.
ٔشاحُ  ٚتٙظیٕبت چبح دس ادأ ٝایٗ سإٙٞب تٛضیح داد ٜضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ ثب ٔٛاسد ا٘تخبة ضذ ٜدس ِیست
فبوتٛسٞب ٔیتٛاٖ آٟ٘ب سا فیّتش وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝتجذیُ ث ٝحٛاِ ٝا٘جبس ،حٛاِٚ ٝسٚد ث ٝا٘جبس فبوتٛس ا٘تخبة ضذ ٜسبختٝ
ٔی ضٛد.

 -2-4پیص فاکتًرَای فريش
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ پیص فبوتٛسٞبی فشٚش سا ٔطبٞذ ٜوشد .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد
٘یبص ٔی تٛاٖ یه پیص فبوتٛس فشٚش غبدس وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝچبح ٔیتٛاٖ پیص فبوتٛس سا ث ٝغٛست ٌشافیىی چبح
ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ ثب ٔٛاسد ا٘تخبة ضذ ٜدس ِیست پیص فبوتٛسٞب ٔیتٛاٖ آٟ٘ب سا فیّتش وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝتجذیُ ثٝ
فبوتٛس ،پیص فبوتٛس ا٘تخبة ضذ ٜث ٝفبوتٛس فشٚش تجذیُ ٔی ضٛد.

 -3-4فاکتًرَای فريش ي خذمات
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ فبوتٛسٞبی فشٚش سا ٔطبٞذ ٜوشد .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص ٔی-
تٛاٖ یه فبوتٛس فشٚش غبدس وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝچبح ٔیتٛاٖ فبوتٛس سا ث ٝغٛست ٌشافیىی چبح ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ ثب
ٔٛاسد ا٘تخبة ضذ ٜدس ِیست فبوتٛسٞب ٔیتٛاٖ آٟ٘ب سا فیّتش وشد.

 -4-4فاکتًرَای برگطت از فريش
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ فبوتٛسٞبی ثشٌطت اص فشٚش سا ٔطبٞذ ٜوشد .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد
ٔٛسد ٘یبص ٔیتٛاٖ یه فبوتٛس ثشٌطت اص فشٚش غبدس وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝچبح ٔیتٛاٖ فبوتٛس سا ث ٝغٛست ٌشافیىی
چبح ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ ثب ٔٛاسد ا٘تخبة ضذ ٜدس ِیست فبوتٛسٞب ٔیتٛاٖ آٟ٘ب سا فیّتش وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝتجذیُ ث ٝحٛاِٝ
ا٘جبس ،حٛاِٚ ٝسٚد ث ٝا٘جبس فبوتٛس ا٘تخبة ضذ ٜسبختٔ ٝی ضٛد.

 -5-4ثبت سریغ فاکتًر فريش
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ یه فبوتٛس فشٚش سا ثػٛست سشیغ تٛسظ ثبسوذخٛاٖ ثجت  ٚثػٛست حشاستی چبح
وشد .ثب ثبصوشدٖ ایٗ لسٕت  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص ٔیتٛاٖ یه فبوتٛس فشٚش غبدس وشد .ثب صدٖ دوٕ ٝثجت ٚ
چبح ٔیتٛاٖ فبوتٛس سا ث ٝغٛست ٌشافیىی چبح ٕ٘ٛد.

 -5امًر مالی
ایٗ ثخص ٔشثٛط ثٔ ٝذیشیت أٛسٔبِی ٔ ٚذیشیت حسبة ثٛد ٚ ٜضبُٔ ثخص ٞبی صیش ٔی ثبضذ:

 -1-5پرداخت َا
تٛسظ ایٗ فشْ پشداخت ٞبی ضشوت لبثُ ٔطبٞذ ٜاست .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص ٔی
تٛاٖ یه پشداخت دس سیستٓ ثجت وشدٕٞ .چٙیٗ ،پشداخت ٞب لبثُ ٚیشایص  ٚحزف ٔی ثبضذ.
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 -2-5دریافت َا
تٛسظ ایٗ فشْ دسیبفت ٞبی ضشوت لبثُ ٔطبٞذ ٜاست .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص ٔی
تٛاٖ یه دسیبفت جذیذ دس سیستٓ ثجت وشدٕٞ .چٙیٗ تٕبٔی دسیبفت ٞب ثجت ضذ ٜلبثُ ٚیشایص  ٚحزف ٔی ثبضذ.

َ -3-5سیىٍ َا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیتٛاٖ ِیست ٞضیٞ ٝٙب سا ٔطبٞذٔ ٚ ٜذیشیت وشدٍٙٞ .بْ افضٚدٖ ٞضی ٝٙجذیذ دس
سیستٓ ثبیذ یه ٘ٛع ٞضی ٝٙا٘تخبة ٌشدد (ا٘ٛاع ٞضیٞ ٝٙب دس ثخص تؼبسیف ثبیذ اضبف ٝضٛد).

 -4-5درآمذَا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیتٛاٖ ِیست دسآٔذٞب سا ٔطبٞذٔ ٚ ٜذیشیت وشدٍٙٞ .بْ افضٚدٖ دسآٔذ جذیذ دس سیستٓ
ثبیذ یه ٘ٛع دسآٔذ ا٘تخبة ٌشدد (ا٘ٛاع دسآٔذٞب دس ثخص تؼبسیف ثبیذ اضبف ٝضٛد).

 -5-5بذَکاران
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٞب ٔیتٛاٖ ِیست ثذٞىبسٖ ثجت ضذ ٜتٛسظ وبسثش سا ٔطبٞذ ،ٜجستجٚ ٚ ٛیشایص وشد.

 -6-5بستاوکاران
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٞب ٔیتٛاٖ ِیست ثستب٘ىبساٖ ثجت ضذ ٜتٛسظ وبسثش سا ٔطبٞذ ،ٜجستجٚ ٚ ٛیشایص وشد.

 -6اسىاد
ایٗ ثخص ٔشثٛط ث ٝاسٙبد ثٛدٔ ٚ ٜذیشیت چه ٞبی پشداختی  ٚدسیبفتی  ٚاسٙبد ا٘تمبِی دس ایٗ ثخص ٞست  ٚضبُٔ
لسٕت ٞبی صیش ٔی ثبضذ:

 -1-6اسىاد پرداختی
اسٙبد  ٚچه ٞبی پشداختی تٛسظ ایٗ فشْ لبثُ ٔذیشیت ٔی ثبضذ .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد
٘یبص ٔی تٛاٖ یه چه پشداختی جذیذ دس سیستٓ ثجت وشد .ثب صدٖ دوٕٞ ٝبی پبس ضذ ،ٜثشٌطت ضذ ٚ ٜثبعُ ضذٜ
ٔی تٛاٖ ٚضؼیت چه پشداختی سا ٔطخع  ٚثجت وشدٕٞ .چٙیٗ ٍٙٞبْ ثجت چه پشداختی ٔی تٛاٖ یه یبدآٚسی
سشسسیذ ثب ٔذت صٔبٖ ضشٚع یبدآٚسی ٔجضا ثشای ٞش چه ثجت وشد.

 -2-6اسىاد دریافتی
اسٙبد  ٚچه ٞبی دسیبفتی تٛسظ ایٗ فشْ لبثُ ٔذیشیت ٔی ثبضذ .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد
٘یبص ٔی تٛاٖ یه چه دسیبفتی جذیذ دس سیستٓ ثجت وشد .ث ب دوٕٞ ٝبی پبس ضذ ،ٜثشٌطت ضذ ٚ ٜثبعُ ضذٔ ٜی
تٛاٖ ٚضؼیت چه دسیبفتی سا ٔطخع  ٚثجت وشدٕٞ .چٙیٗ ثب صدٖ دوٕ« ٝتجذیُ ث ٝچه پشداختی» ٔی تٛاٖ یه
چه دسیبفتی سا ث ٝچه پشداختی تجذیُ وشد.

 -3-6اسىاد اوتقالی
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ٌبٞی دس ثشخی اص ضشوتٞب الصْ ٔیضٛد ٔجّغ ثبثتی اص یه حسبة یب غٙذٚق ث ٝحسبة دیٍشی ا٘تمبَ یبثذ ثب
استفبد ٜاص ایٗ ٌضی ٝٙاسٙبد ا٘تمبِی لبثُ ٔطبٞذٔ ٚ ٜذیشیت است.

 -4-6فرم چاپ چک
عشاحی  ٚپیبد ٜسبصی ایٗ ثخص اص ٘شْ افضاس وبٔال دلیك ثب لبِت چه غیبد ثٛد ٚ ٜلبثّیت چبح ثب ا٘ٛاع پشیٙتشٞب
سا داسد .ثب ٚسٚد ث ٝفشْ چبح چه  ٚپش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص ٕٞب٘ٙذ تبسیخ چهٔ ،جّغ چه ،دس ٚج ،ٝضٙبس ٝاضخبظ
 ٚ ... ٚصدٖ دوٕ ٝچبح ٔی تٛاٖ چه سا چبح ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛاٖ ف٘ٛت اػذاد  ٚحشٚف سا تغییش داد ٚ ٜلبِت
ٔجّغ حشٚف سا دس چٟبس حبِت (فمظ سیبَ ،فمظ تٔٛبٖ ،سیبَ ٔؼبدَ تٔٛبٖ ،تٔٛبٖ ٔؼبدَ سیبَ) تٙظیٓ وشد.
سإٙٞبی چبح چه:

 چه ثػٛست ػٕٛدی دس ٚسظ پشیٙتش لشاس داد ٜضٛد.
 تٙظیٕبت وبغز  A4ا٘تخبة ضذ ٚ ٜحبضیٞ ٝب ثشسٚی غفش لشاس داد ٜضٛد.
 حتٕب لجُ اص چبح سٚی ثشي چه ،ثشای اعٕیٙبٖ یه چبح تست ثشسٚی وبغز سفیذ ا٘جبْ ضٛد.
 دس غٛست ٔغبیشت چبح ٔی تٛاٖ اص تٙظیٕبت داخُ ثخص سإٙٞبی چبح چه استفبد ٜوشد.

 -7تىظیمات
ایٗ ثخص ٔشثٛط ثٔ ٝذیشیت  ٚتٙظیٕبت ٘شْ افضاس ٔی ثبضذ:

 -1-7تىظیمات گسارضات


مطخػات ضرکت /فريضگاٌ :ثب استفبد ٜاص ایٗ لسٕت ٔیتٛاٖ ٔطخػبت ضشوت یب فشٚضٍب( ٜضبُٔ ِ،ٌٛٛ
٘بْ ،ضٕبس ٜتّفٗ  ٚآدسس) سا ٚیشایص وشد تب ٍٙٞبْ چبح فبوتٛس ٌ ٚضاسضبت اص ایٗ ٔطخػبت استفبد ٜضٛد.



مطخػات تکمیلی :ایٗ لسٕت ضبُٔ ٔطخػبت وذپستی ،وذ ّٔی یب ضٙبسّٔ ٝی ،ضٕبس ٜضٙبسٙبٔ ٝیب ضٕبسٜ
ثجت  ٚضٕبس ٜالتػبدی ٔی ثبضذ .ایٗ لسٕت ٍٙٞبْ چبح فبوتٛس سسٕی ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد.



تىظیمات ومایص :ایٗ لسٕت ضبُٔ چبح اػذاد  ٚتبسیخ ثػٛست فبسسی یب اٍّ٘یسی ،س٘ذ وشدٖ اػذاد پِٛی ٚ
غیشپِٛی ٔی ثبضذ وٍٙٞ ٝبْ چبح فبوتٛس ٌ ٚضاسضبت اػٕبَ ٔی ٌشددٕٞ .چٙیٗ ٚاحذ پِٛی وُ ٘شْ افضاس اص
عشیك ایٗ لسٕت لبثُ تغییش است.



تىظیمات خطًط حاضیٍ :ایٗ لسٕت ضبُٔ تٙظیٕبت ضىُ ،ا٘ذاص ٚ ٜسً٘ خغٛط جذ َٚفبوتٛس ٌ ٚضاسضبت
ٔی ثبضذ.



تىظیمات روگ پس زمیىٍ :ایٗ لسٕت ضبُٔ تٙظیٕبت سً٘ جذٞ َٚبی فبوتٛس ٌ ٚضاسضبت ٔی ثبضذ.



تىظیمات فًت ي اوذازٌ :ایٗ لسٕت ضبُٔ تٙظیٕبت ا٘تخبة ا٘ذاصٕ٘ ٜبیص ِ ٚ ٌٛٛف٘ٛت ٌضاسضبت ٔیثبضذ وٝ
ضبُٔ د ٚثخص وبغز ٔ A5 ٚ A4ی ثبضذ.



تىظیمات پریىتر حرارتی :ایٗ لسٕت ضبُٔ تٙظیٕبت ا٘ذاص ٜػشؼ وبغز ،ا٘ذاص ٚ ٌِٛٛ ٜا٘تخبة ف٘ٛت فبوتٛس
حشاستی ٔیثبضذ.

 -2-7تىظیمات چاپ
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تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ آیتٓ ٞبی چبح فبوتٛس (٘بْ ٌش٘ ،ٜٚبْ صیشٌش ،ٜٚسشیبَ وبال ،أضبٞب ،وذ وبال  )... ٚسا
ثػٛست دِخٛا ٜتغییش دادٛٔ ،اسدی تیه آٟ٘ب ثشداضتٔ ٝی ضٛد دس ثشي فبوتٛس چبح ٘خٛاٞذ ضذ.
ٕٞچٙیٗ تٙظیٕبت ٕ٘بیص ٌش ٚ ٜٚصیشٌش ٜٚدس ا٘تخبة وبال  ٚتٛضیحبت ثبثت صیش فبوتٛسٞب  ٚأضبء دیجیتبَ دس
ایٗ ثخص لشاس داسد.

 -3-7تىظیمات پىل پیامکی
ضشوت آسبٖ سیستٓ ٔجٙب دس ساستبی سفغ ٔطىالت وبسثشاٖ ،الذاْ ث ٝاضبفٕٛ٘ ٝدٖ أىبٖ اسسبَ پیبٔه اص عشیك ٘شْ افضاس ٕ٘ٛدٜ
استِ .غفب لجُ اص استفبد ٜاص ایٗ أىبٖٛٔ ،اسد صیش سا ٔغبِؼٕ٘ ٝبئیذ:


ایٗ ضشوت فمظ أىبٖ اسسبَ پیبٔه سا ثشای ضٕب ٔیسش ٔی سبصد ٞ ٚیچٍ ٝ٘ٛاستجبعی ثب ضشوت ٞبی اسائٝدٙٞذ ٜپُٙ
پیبٔىی (٘ ٝث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙذ ٝ٘ ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ری ٘فغ) ٘ذاسد.



تٕبٔی ػّٕیبت ثجت ٘بْ ،خشیذ پ ،ُٙخشیذ ضٕبس ٜاختػبغی  ... ٚثش ػٟذ ٜخٛد وبسثش ثٛد ٚ ٜضشوت ٞیچٍٝ٘ٛ
ٔسئِٛیتی دس لجبَ ٔطىالت پ ُٙپیبٔىی ٘ذاسد  ٚثشای سفغ ٔطىالت ثبیذ ثب ضشوت اسائٝدٙٞذٔ ٜزاوشٕ٘ ٜبئیذ.



ثب تٛج ٝث ٝایٙىٞ ٝش پ ُٙپیبٔىی ،سٚش ٔتفبٚتی ثشای اسسبَ پیبْ داسد٘ ،شْ افضاس فمظ ٔی تٛا٘ذ ثشخی اص آٟ٘ب سا
حٕبیت وٙذ .ضشوت ٞبی حٕبیت ضذ ٜتٛسظ ٘شْ افضاس سا ٔی تٛا٘یذ اص ٔ ٛٙتٙظیٕبت ٌ ٚضی ٝٙتٙظٕیبت پ ُٙپیبٔه،
ٔطبٞذٕ٘ ٜبئیذ.

وحًٌ ثبت تىظیمات پىل:
اص ٔ ٛٙتٙظیٕبتٌ ،ضی ٝٙتٙظیٕبت پ ُٙپیبٔه سا ا٘تخبة وٙیذ تب فشْ تٙظیٕبت پ ُٙپیبٔىی ثبص ضٛد( .ضىُ صیش)

ایٗ فشْ ضبُٔ دٛ٘ ٚع تٙظیٕبت ٔی ثبضذ (ضٕبس ،)1 ٜاِف) تٙظیٕبت اسائ ٝدٙٞذ ٚ ٜة) تٙظیٕبت ٘ح ٜٛاسسبَ

الف) تىظیمات ارائٍ دَىذٌ:
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ثشای ثجت اعالػبت پ ُٙخشیذاسی ضذ ٜاص ایٗ تٙظیٕبت استفبدٔ ٜی ضٛد .آیتٓ ٞبی ٔٛجٛد دس ایٗ تٙظیٕبت ث ٝضشح
صیش ٔیثبضٙذ:
 )2فؼالسازی پىل پیامکی :ثشای فؼبِسبصی یب غیشفؼبِسبصی استفبد ٜاص پ ُٙپیبٔىی ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد .اٌش
ایٗ آیتٓ فؼبَ ٘جبضذ ،وبسثش لبدس ث ٝاسسبَ پیبٔه ٘خٛاٞذ ثٛد.
 )3وام ضرکت :دس ایٗ ِیست وطٛئی ٘بْ ضشوت ٞبی اسائ ٝدٙٞذ ٜپ ُٙپیبٔىی حٕبیت ضذ ٜتٛسظ ٘شْ افضاس ٕ٘بیص
دادٔ ٜیضٛد ؤ ٝی تٛا٘یذ پٔ ُٙذ ٘ظش خٛد سا ا٘تخبة وٙیذ.
 )4بارگساری مجذد :اٌش ِیست ضشوت ٞب ٕ٘بیص داد٘ ٜطٛد  ٚیب ثخٛاٞیذ ِیست ضشوت ٞب ثشٚصسسب٘ی ضٛد ٔی
تٛا٘یذ اص ایٗ دوٕ ٝاستفبدٕ٘ ٜبئیذ.
 )5آدرس سایت :آدسس سبیت ضشوت اسائ ٝدٙٞذ ٜپ ُٙپیبٔىی سا ٕ٘بیص ٔی دٞذ و ٝثب وّیه سٚی آٖ ،سبیت
ٔشثٛع ٝثبص ٔیضٛد.
 )6قابلیت ارسال پیام گريَی :ثؼضی اص پٞ ُٙب أىبٖ اسسبَ پیبْ ثبثت ثػٛست یىجب سا داس٘ذ و ٝاٌش ایٗ آیتٓ
تیه داضت ٝثبضذ٘ ،طبٖ دٙٞذ ٜآٖ لبثّیت ٔی ثبضذ.
 )7ضمارٌ فرستىذٌ :ثشای اسسبَ پیبْ ٘یبصٔٙذ داضتٗ ضٕبس ٜخظ اص پٛٔ ُٙسد ٘ظش ٔی ثبضیذ و ٝدس ایٗ آیتٓ ثبیذ
آٖ ضٕبس ٜسا ٚاسد ٕ٘بئیذ.
 8تا  )10پٞ ُٙب ٔؼٕٛال ث ٝد ٚغٛست وبس ٔی وٙٙذ یب ثب استفبد ٜاص ٘بْ وبسثشی  ٚوّٕ ٝػجٛس  ٚیب ثب استفبد ٜاص وذ
٘ .Apiشْ افضاس عٛسی عشاحی ضذ ٜاست و ٝثب تٛج ٝث ٝپ ُٙا٘تخبثی ،فمظ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص سا فؼبَ ٔی وٙذ.

ب) تىظیمات وحًٌ ارسال:
اٌش ٘یبصٔٙذ اسسبَ ٔتٗ خبغی ٍٙٞبْ ػّٕیبت ٔختّف ٞستیذٔ ،ی تٛا٘یذ اص ایٗ تٙظیٕبت استفبد ٜوٙیذ .آیتٓ ٞبی
ٔٛجٛد دس ایٗ تٙظیٕبت ث ٝضشح صیش ٔیثبضٙذ:
 )12وًع ػملیات :دس ٞش ٘شْ افضاس ثشخی اص ػّٕیبت لبثّیت اسسبَ پیبٔه سا داس٘ذ و ٝدس ایٗ آیتٓ ٔیتٛا٘یذ آٟ٘ب سا
ٔطبٞذٕ٘ ٜبئیذ.
 )13ارسال خًدکار پیام :اٌش ایٗ آیتٓ تیه داضت ٝثبضذ ،پس اص ا٘جبْ ػّٕیبت ٔٛسد ٘ظش ،ثػٛست خٛدوبس پیبٔه
اسسبَ ٔیٌشدد.
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 )14کلیذ ياشٌ َاٞ :ش ػّٕیبت ضبُٔ چٙذیٗ ٔتغیش ٔخػٛظ ث ٝخٛد ٔی ثبضذ (ثغٛس ٔثبَ ػّٕیبت پشداخت ضبُٔ
٘بْ ضخعٔ ،جّغ  ٚتبسیخ است) .دس ایٗ ٘شْ افضاس ،ایٗ ٔتغیشٞب سا وّیذ ٚاطٔ ٜی ٘بٔیٓ .ثشای اضبفٕٛ٘ ٝدٖ وّیذ ٚاط ٜدس
ٔتٗ پیبْ وبفیست پس اص تؼییٗ ٔىبٖ وّیذ ٚاط ٜدس ٔتٗ پیبْ ،سٚی آٖ داثُ وّیه وٙیذ.
 )15مته پیامٔ :تٙی وٍٙٞ ٝبْ ا٘جبْ ػُٕ ثبیذ اسسبَ ضٛد ثبیذ دس داخُ ایٗ آیتٓ ٘ٛضت ٝضٛد.
مثال :فشؼ وٙیذ یه پشداختی ث ٝآلبی ٔحٕذ ٔحٕذی دس تبسیخ  ٚ 1399/1/1ثٔ ٝجّغ یه ٔیّی ٖٛداضت ٝایٓ ٔ ٚی
خٛاٞیٓ ایٗ تشاوٙص سا اص عشیك پیبٔه  ٚثب ٔتٗ صیش ثٚ ٝی اسسبَ ٕ٘بئیٓ:
آلبی ٔحٕذ ٔحٕذی ٔجّغ  1000000تٔٛبٖ دس تبسیخ  1399/1/1ث ٝضٕب تٛسظ ضشوت آسبٖ سیستٓ ٔجٙب ٚاسیض
ٌشدیذ.
ثشای اسسبَ ایٗ ٔتٗ ثبیذ ٔتٗ پیبْ ثػٛست صیش ثبضذ:
[جٙسیت] [٘بْ] [٘بْ خب٘ٛادٌی] ٔجّغ [ٔجّغ] تٔٛبٖ دس تبسیخ [تبسیخ] ث ٝضٕب تٛسظ ضشوت آسبٖ سیستٓ ٔجٙب
ٚاسیض ٌشدیذ.

 -8گسارضات ي دفاتر
ثشای ثذست آٚسدٖ خشٚجی ٔٛسد ٘یبصٔ ،ی تٛا٘یذ اص ثخص ٌضاسضبت استفبدٕ٘ ٜبئیذ.

فشٔت وّی ٌضاسضبت دس ضىُ ثبال ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاست و ٝدس صیش ٞش یه ضشح دادٔ ٜی ض٘ٛذ:
 )1تًلبار اغلی :پس اص ا٘تخبة فیّتشٞبی ٔٛسد ٘ظش ،ثشای تِٛیذ ٌضاسش ثبیذ دوٌٕ ٝضاسش سا وّیه وٙیذ .پس
اص تِٛیذ ٌضاسشٔ ،ی تٛا٘یذ ثب صدٖ دوٕ ٝتجذیُ ث ٝاوسُ  ٚیب ٌ ، PDFضاسش سا ثب فشٔت دِخٛا ،ٜرخیشٜ
ٕ٘بییذٕٞ .چٙیٗ ثب استفبد ٜاص ایٗ ثخص ٔی تٛا٘یذ ٘ٛع وبغز ثشای چبح سا ا٘تخبة وشد ٚ ٜپیص ٕ٘بیطی اص
ٌضاسش سا دس وبغز ا٘تخبثی ٔطبٞذٕ٘ ٜبییذ.
ثشای چبح ثٟتش ٌضاسضبت ،پس اص تٟیٌ ٝضاسش ،اثتذا ث ٝتٙظیٕبت غفحٔ ٝشاجؼ ٝوٙیذ  ٚا٘ذاص ٜغفح ٝسا
ا٘تخبة وشدٔ ٚ ٜمبدیش  Headers and Footersسا دس حبِت  Emptyلشاس داد ٚ ٜتیه ٌضیPrint ٝٙ
 Background Colors and Imagesسا ثض٘یذ.
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 )2تًلبار فیلتر :ثب استفبد ٜاص ایٗ تِٛجبس ٔی تٛا٘یذ ٌضاسش سا ثشای یه ثبص ٜصٔب٘ی خبظ  ٚیب فشد خبظ (یب ٞش
٘ٛع فیّتشی و ٝفشْ ٌضاسش دس اختیبس ضٕب ٔی دٞذ) تٟیٕ٘ ٝبییذ.
 )3ا٘تخبة ٘حٔ ٜٛشتت سبصی ٌضاسش (غؼٛدی یب ٘ضِٚی)
 )4ا٘تخبة فیّذی ؤ ٝی خٛاٞیذ ٌضاسش ثش اسبس آٖ ٔشتت ضٛد.
 )5ا٘تخبة فیّذٞبیی ؤ ٝی خٛاٞیذ دس ٌضاسش ٕ٘بیص داد ٜض٘ٛذ.
ٌضاسضبت ث ٝدٌ ٚشٌ ٜٚضاسضبت پبی ٚ ٝاغّی تمسیٓ ٔی ض٘ٛذ و ٝدس صیش ٞش یه ضشح دادٔ ٜی ض٘ٛذ:

 -1-8گسارضات پایٍ
ثب استفبد ٜاص فشْٞبی ٌضاسضبت پبیٔ ٝی تٛاٖ اعالػبت ٔٛجٛد دس سیستٓ سا ٌضاسضٍیشی وشد ،ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ
فشْ ٌضاسش اضخبظ ثشای ٌضاسضٍیشی اعالػبت اضخبظ سبخت ٝضذ ٜاست ،تٛسظ آٖ ٔیتٛاٖ تٕبٔی اعالػبت
اضخبظ سا ٌضاسضٍیشی  ٚچبح وشد (ٔشاحُ  ٚتٙظیٕبت چبح دس ادأ ٝایٗ سإٙٞب تٛضیح داد ٜضذ ٜاست) .تٕبٔی
ٌضاسضبت لبثّیت ٔشتت سبصی  ٚتجذیُ ث ٝاوسُ سا داسا ٔی ثبضٙذ.


گسارش اضخاظ :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست اضخبظ ثجت ضذ ٜدس سیستٓ لبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ.



گسارش مًجًدی کاالَا :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست وبالٞبی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ ثٕٞ ٝشاٛٔ ٜجٛدی  ٚاسصش ا٘جبس
ثب تفىیه ٌش ٚ ٜٚصیشٌش ٜٚلبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ.



گسارش کاردکس کاالَا :تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ٔٛجٛدی وبالٞب ثٕٞ ٝشاٚ ٜسٚد  ٚخشٚج وبالٞب سا ثػٛست اص
تبسیخ تب تبسیخ ٌضاسض ٍیشی  ٚچبح وشد ٕٞچٙیٗ ثب استفبد ٜاص ٔٛاسد فیّتش ٔی تٛاٖ ا٘جبسٌ ،ش ٚ ٜٚصیشٌش ٜٚسا
ا٘تخبة وشد.



گسارش خذمات :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست خذٔبت ثجت ضذ ٜدس سیستٓ لبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ.



گسارش ماوذٌ حساب َا :تٛسظ ایٗ فشْ غٙذٚق  ٚحسبة ٞبی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ ثٕٞ ٝشاٛٔ ٜجٛدی لبثُ
ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ.



گسارش سًد ي زیان :ایٗ ٌضاسش ثشاسبس جٕغ وُ دسیبفت ٞب ،پشداخت ٞب ٞ ٚضیٞ ٝٙب دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع
ضذ ٜػُٕ وشد ٚ ٜدس ٟ٘بیت سٛد  ٚصیبٖ وّی ضشوت سا ٘طبٖ ٔی دٞذ.



گسارش سًد ي زیان کاال :ایٗ ٌضاسش ثشاسبس وبالٞبی فشٚخت ٝضذ ٜدس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذ ٜػُٕ وشدٚ ٜ
دس ٟ٘بیت سٛد  ٚصیبٖ فبوتٛس سا ٘طبٖ ٔی دٞذ .الصْ ث ٝروش است ٔحبسج ٝلیٕت خشیذ وبال ثشاسبس ٔیبٍ٘یٗ
ٚص٘ی خشیذاسی ضذ ٜدس ثبص ٜصٔب٘ی جذاٌب٘ ٝا٘جبْ ٔی ٌیشد  ٚچٙب٘چ ٝفبوتٛس خشیذ ثشای وبالیی دس آٖ ثبص ٜصٔب٘ی
ثجت ٍ٘شدد ٔحبسج ٝسٛد  ٚصیبٖ ثػٛست «غیشلبثُ ٔحبسجٕ٘ »ٝبیص دادٔ ٜی ضٛد.



گسارش بذَکاران ي بستاوکاران :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست ثذٞىبساٖ  ٚثستب٘ىبساٖ ثٕٞ ٝشأ ٜجّغ ٔحبسج٘ ٚ ٝطبٖ
دادٔ ٜی ضٛد.



گسارش کامل :ایه گسارش جمغ کل فاکتًرَا ،دریافت َا ،پرداخت َا ي َسیىٍ َا ،بذَکاری ي
بستاوکاری را در بازٌ زماوی مطخع ضذٌ وطان می دَذ.

 -2-8گسارضات اغلی
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ثب استفبد ٜاص فشْ ٞبی ٌضاسضبت اغّی ٔی تٛاٖ اعالػبت ٔٛجٛد سیستٓ دس ساثغ ٝثب فبوتٛسٞب ،دسیبفت ٞب،
پشداخت ٞبٞ ،ضیٞ ٝٙب  ٚاسٙبد سا ٌضاسضٍیشی وشد .تٕبٔی ایٗ ٌضاسضبت ثش پبی ٝاص تبسیخ تب تبسیخ پیبد ٜسبصی ضذٜ
است .تٕبٔی ٌضاسضبت لبثّیت ٔشتت سبصی  ٚتجذیُ ث ٝاوسُ سا داسا ٔی ثبضٙذ.


گسارش فاکتًرَای خریذ :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست فبوتٛسٞبی خشیذ ثجت ضذ ٜدس سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع
ضذ ٜلبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ .چٙب٘چٛ٘ ٝع ٌضاسش ثشاسبس وبال تٙظیٓ ٌشدد ٌضاسضٍیشی ثب تفىیه وبال ا٘جبْ
ٔی ٌیشد.



گسارش فاکتًرَای فريش ي خذمات :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست فبوتٛسٞبی فشٚش  ٚخذٔبت ثجت ضذ ٜدس سیستٓ
دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذ ٜلبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ .چٙب٘چٛ٘ ٝع ٌضاسش ثشاسبس وبال تٙظیٓ ٌشدد
ٌضاسضٍیشی ثب تفىیه وبال ا٘جبْ ٔی ٌیشد.



گسارش فاکتًرَای برگطت از فريش :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست فبوتٛسٞبی ثشٌطت اص فشٚش ثجت ضذ ٜدس
سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذ ٜلبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ .چٙب٘چٛ٘ ٝع ٌضاسش ثشاسبس وبال تٙظیٓ ٌشدد
ٌضاسضٍیشی ثب تفىیه وبال ا٘جبْ ٔی ٌیشد.



گسارش پرداخت َا :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست پشداخت ٞبی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذ ٜلبثُ
ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛاٖ ٘ٛع ٌضاسش سا ثشسٚی ٔجٕٛع ضخع یب حسبة تٙظیٓ وشد.



گسارش دریافت َا :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست دسیبفت ٞبی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذ ٜلبثُ
ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛاٖ ٘ٛع ٌضاسش سا ثشسٚی ٔجٕٛع ضخع یب حسبة تٙظیٓ وشد.



گسارش َسیىٍ َا :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست ٞضیٞ ٝٙبی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذ ٜلبثُ
ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛاٖ ٘ٛع ٌضاسش سا ثشسٚی ٔجٕٛع ٘ٛع ٞضی ٝٙیب حسبة تٙظیٓ وشد.



گسارش درآمذَا :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست دسآٔذٞبی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذ ٜلبثُ
ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذٕٞ .چٙیٗ ٔی تٛاٖ ٘ٛع ٌضاسش سا ثشسٚی ٔجٕٛع ٘ٛع دسآٔذ یب حسبة تٙظیٓ وشد.



گسارش اسىاد پرداختی :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست اسٙبد پشداختی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع
ضذ ٜلبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ.



گسارش اسىاد دریافتی :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست اسٙبد دسیبفتی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذٜ
لبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ.



گسارش اسىاد اوتقالی :تٛسظ ایٗ فشْ ِیست اسٙبد ا٘تمبِی ثجت ضذ ٜدس سیستٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ضذٜ
لبثُ ٌضاسضٍیشی ٔی ثبضذ.



گسارش يريد کاال :ثب استفبد ٜاص ٌضاسش ٚسٚد وبال ٔی تٛاٖ ٚسٚد یه ٘ٛع وبال ث ٝا٘جبس سا ثػٛست اص تبسیخ تب تبسیخ
ٌضاسضٍیشی وشد  ٚثب ا٘تخبة ضخع ٔی تٛاٖ ایٗ ٌضاسش سا ثشاسبس ضخع فیّتش وشد.



گسارش خريج کاال :ثب استفبد ٜاص ٌضاسش خشٚج وبال ٔی تٛاٖ خبسج ضذٖ یه ٘ٛع وبال اص ا٘جبس سا ثػٛست اص
تبسیخ تب تبسیخ ٌضاسضٍیشی وشد  ٚثب ا٘تخبة ضخع ٔی تٛاٖ ایٗ ٌضاسش سا ثشاسبس ضخع فیّتش وشد.



گسارش يريد ي خريج کاال :ثب استفبد ٜاص ٌضاسش ٚسٚد  ٚخشٚج وبال ٔی تٛاٖ ٚاسد  ٚخبسج ضذٖ یه ٘ٛع وبال اص
ا٘جبس سا ثػٛست اص تبسیخ تب تبسیخ ٌضاسضٍیشی وشد  ٚثب ا٘تخبة ضخع ٔی تٛاٖ ایٗ ٌضاسش سا ثشاسبس ضخع
فیّتش وشد.



گسارش اوتقال کاال :ثب استفبد ٜاص ٌضاسش ا٘تمبَ وبالٞبی ٔٙتمُ ضذ ٜاص یه ا٘جبس ث ٝا٘جبس دیٍش ثػٛست اص تبسیخ
تب تبسیخ ٌضاسضٍیشی وشد  ٚثب ا٘تخبة ا٘جبس ٔی تٛاٖ ایٗ ٌضاسش سا ثشاسبس ا٘جبس فیّتش وشد.

 -3-8دفاتر
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ثب استفبد ٜاص فشْٞبی ٌضاسضبت دفبتش ٔی تٛاٖ اعالػبت ٔٛجٛد سیستٓ دس ساثغ ٝثب دفتش ٔؼیٗ ،دفتش سٚص٘بٔٚ ٝ
دفتش وُ سا ٌضاسضٍیشی وشد .تٕبٔی ایٗ ٌضاسضبت ثش پبی ٝاص تبسیخ تب تبسیخ پیبد ٜسبصی ضذ ٜاست .تٕبٔی ٌضاسضبت
لبثّیت تجذیُ ث ٝاوسُ سا داسا ٔی ثبضٙذ .ضٕبس ٜسٙذ دس ایٗ ٌضاسضبت ثب وذی ًٙصیش ضشٚع ضذ ٜاست:
دسیبفت ٞب ،10 :ثستب٘ىبسٞب ،11 :پشداخت ٞب ،20 :ثذٞىبسٞب ،21 :فبوتٛسٞبی فشٚش ،40 :دسآٔذٞبٞ ،41 :ضیٝٙ
ٞب ،50 :فبوتٛسٞبی خشیذ ،51 :فبوتٛسٞبی ثشٌطت اص فشٚش52 :

 -9امکاوات
أىب٘بت وبسثشدی ٘شْ افضاس دس ایٗ ثخص لبثُ استفبد ٜاست:

 -1-9دفترچٍ تلفه
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیتٛاٖ ِیست دفتشچ ٝتّفٗ سا ٔطبٞذٔ ٚ ٜذیشیت وشد.

 -2-9یادآيری َا
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ِیست یبدآٚسی ٞب سا ٔذیشیت وشد  ٚیه یبدآٚسی ث ٝسیستٓ اضبفٕٛ٘ ٝد.

 -3-9راس گیری چک
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ ساس ٌیشی چه ٞب سا ا٘جبْ داد.

 -4-9باوک َا
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیتٛاٖ ِیست ثب٘ه ٞب سا ٔطبٞذ ٜوشد ٚ ٜثب٘ه جذیذ اضبفٕٛ٘ ٝدٕٞ ،چٙیٗ ٔیتٛاٖ
اعالػبت ثب٘ه ٞب سا ٚیشایص  ٚحزف وشد.

 -5-9پاک کردن اطالػات
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ اعالػبت ٘شْ افضاس سا ثػٛست وبُٔ پبن وشد  ٚاعالػبت ٘شْ افضاس سا ث ٝحبِت اِٚیٝ
ثشٌشدا٘ذ .پبن وشدٖ اعالػبت دس ایٗ ٘شْ افضاس دس س ٝسغح لبثُ ا٘جبْ است -1 :پبن وشدٖ اعالػبت ٔبِی  -2پبن
وشدٖ اعالػبت ٔبِی ٔ ٚحػٛالت  -3پبن وشدٖ وُ اعالػبت.

 -6-9بُیىٍ سازی پایگاٌ دادٌ
تٛسظ ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ اعالػبت رخیش ٜضذ ٜدس پبیٍب ٜداد ٜسا ثٟی ٝٙسبصی  ٚاغالح وشد ٚ ٜحجٓ پبیٍب ٜدادٜ
سا وبٞص داد.

 -7-9ارسال پیامک
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی تٛا٘یذ ث ٝاضخبظ ٔٛسد ٘ظش پیبٔه اسسبَ ٕ٘بئیذ٘ .ح ٜٛتٙظیٕبت اسسبَ ٔتٕٗٞ ،ب٘ٙذ
ٔٛاسد اضبس ٜضذ ٜدس تٙظیٕبت ٘ح ٜٛاسسبَ است.
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 -10پطتیباوی
أىب٘بت تٟی ٚ ٝثبصیبثی پطتیجبٖ دس ایٗ ثخص است:

 -1-10تُیٍ پطتیبان
ثب استفبد ٜاص فشْ تٟی ٝپطتیجبٖ ٔیتٛاٖ ثب ا٘تخبة ٔسیش اص اعالػبت ٘شْافضاس پطتیجبٖ ٌشفت .پیطٟٙبد ٔی ضٛد
ثش٘بٔ ٝای ٔذ٘ٚی جٟت وپی پطتیجبٖ اص اعالػبت ٘شْ افضاس تٟیٕ٘ ٝبییذ .ثبصیبثی اعالػبت ثش پبی ٝایٗ وپی ٞبی
پطتیجبٖ أىبٖ پزیش است .الصْ ث ٝروش است ٔی تٛاٖ اص سیستٕی ث ٝسیستٓ دیٍش پطتیجبٖ ٌشفت.

 -2-10بازیابی پطتیبان
ثب استفبد ٜاص فشْ ثبصیبثی پطتیجبٖ ٔیتٛاٖ ثب ا٘تخبة ٔسیشی و ٝفبیُٞبی پطتیجبٖ دس آٖ لشاس داس٘ذ اعالػبت
٘شْافضاس سا ثش پبی ٝپطتیجبٖ ا٘تخبة ضذ ٜثبصیبثی ٕ٘ٛد.

 -3-10تىظیمات پطتیبان خًدکار
ثب استفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی تٛاٖ پطتیجب٘ی ٌیشی خٛدوبس سا دس ثبصٞ ٜبی صٔب٘ی ٔطخع تٙظیٓ ٕ٘ٛد وٍٙٞ ٝبْ
خشٚج اص ٘شْ افضاس پطتیجب٘ی ثػٛست خٛدوبس ا٘جبْ خٛاٞذ ضذ.

 -11تىظیمات چاپ
لجُ اص ٌضاسضٍیشی ٘ٛع وبغز ( A4یب  )A5سا ٔطخع وشد ٚ ٜدوٌٕ ٝضاسش سا وّیه وٙیذ.
Print Background

دس لسٕت تٙظیٕبت غفح ٝاثتذا ٘ٛع وبغز ( A4یب  )A5سا ٔطخع وٙیذ ،سپس ٌضیٝٙ
 Colors and Imagesسا فؼبَ وشد ٚ ٜتٕبٔی ٌضیٞ ٝٙبی  Headers and Footersسا دس حبِت  Emptyلشاس دٞیذ.
ثب استفبد ٜاص دوٕ ٝپیص ٕ٘بیص ٔی تٛا٘یذ ٌضاسش خٛد سا ثشسسی وٙیذ.
ثب استفبد ٜاص دوٕ ٝچبح ٌضاسش خٛد سا چبح ٕ٘بییذ.

 -12تماس با ما
جٟت تٕبس ثب ضشوت آسبٖ سیستٓ ٔجٙب  ٚیب اسسبَ پیطٟٙبدات  ٚا٘تمبدات خٛد ٔی تٛا٘یذ ث ٝیىی اص سٚشٞبی صیش ػُٕ
ٕ٘بییذ:
 -1تٕبس ثب ضٕبسٞ ٜبی ٔٛجٛد دس آدسس
 -2اسسبَ پیبْ اص عشیك آدسس
 -3اسسبَ ایٕیُ ثٝ
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 -4اسسبَ ٘ظش اص عشیك آدسس
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