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سإٙٞبی اسشفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٔذیشیز چه آسبٖ

 -1تعاریف
ثشای اسشفبدٙٔ ٜبست اص ٘شْ افضاس ٔذیشیز چه آسبٖ ،ثبیذ ٔطخػبر اِٚی ٝسؼشیف ضٛد و ٝایٗ ٔطخػبر اص عشیك
ٔٛٙی سؼبسیف لبثُ دسششس ثٛد ٚ ٜداسای ثخص ٞبی صیش ٔی ثبضذ:

 -1-1اضخاظ
ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیسٛاٖ ِیسز اضخبظ سا ٔذیشیز وشد ٚ ٜثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ ضخع جذیذی اضبفٝ
ٕ٘ٛدٕٞ ،چٙیٗ ثب ا٘شخبة یه ضخع ٔیسٛاٖ اعالػبر آٖ سا ٚیشایص  ٚحزف وشد .ثب اسشفبد ٜاص دوٕٚ ٝسٚد اص اوسُ
ٔی سٛاٖ ثػٛسر ٌشٞٚی اضخبظ سا اص فبیُ اوسُ ث٘ ٝشْ افضاس اضبفٕٛ٘ ٝد.

 -2-1گريٌ اضخاظ
ایٗ فشْ ثشای ٔذیشیز ا٘ٛاع ٌش ٜٚاضخبظ ٔیثبضذ ٔ ٚیسٛاٖ ٌش ٜٚاضخبظ جذیذ اضبف ٝوشد یب آٟ٘ب سا ٚیشایص
 ٚحزف ٕ٘ٛدٌ .ش ٜٚاضخبظ ٍٙٞبْ ثجز ضخع جذیذ وبسایی داسد ٔ ٚی سٛاٖ ٞش ضخػی سا ثٌ ٝش ٜٚخبغی اسسجبط
داد.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٔی سٛاٖ دٌ ٚش ٜٚاضخبظ «ٔطششی ٞب» « ٚدٚسشبٖ» سؼشیف وشد ٚ ٜضخػی سا دس ٌشٜٚ
«ٔطششی ٞب»  ٚضخع دیٍشی سا دس ٌش« ٜٚدٚسشبٖ» لشاس داد.

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

 -4-1کاربران
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ایٗ فشْ ضبُٔ ِیسز وبسثشاٖ ٘شْافضاس ٔیثبضذ  ٚسٛسظ آٖ ٔیسٛاٖ سٔض ػجٛس وبسثش فؼّی سا سغییش داد یب وبسثشاٖ
دیٍشی ثشای ٘شْافضاس سؼشیف وشد .سٛسظ ایٗ ثخص ٔی سٛاٖ ث ٝوبسثشاٖ ٘شْ افضاس سغح دسششسی ث ٝلسٕز ٞبی
ٔخشّف سا سؼییٗ وشد.

 -2چک َا
ایٗ ثخص ٔشثٛط ث ٝاسٙبد ثٛدٔ ٚ ٜذیشیز چه ٞبی دشداخشی  ٚدسیبفشی  ٚاسٙبد ا٘شمبِی دس ایٗ ثخص ٞسز  ٚضبُٔ
لسٕز ٞبی صیش ٔی ثبضذ:

 -1-2چک َای پرداختی
اسٙبد  ٚچه ٞبی دشداخشی سٛسظ ایٗ فشْ لبثُ ٔذیشیز ٔی ثبضذ .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚدش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد
٘یبص ٔی سٛاٖ یه چه دشداخشی جذیذ دس سیسشٓ ثجز وشد .ثب صدٖ دوٕٞ ٝبی دبس ضذ ،ٜثشٌطز ضذ ٚ ٜثبعُ ضذٜ
ٔی سٛاٖ ٚضؼیز چه دشداخشی سا ٔطخع  ٚثجز وشدٕٞ .چٙیٗ ٍٙٞبْ ثجز چه دشداخشی ٔی سٛاٖ یه یبدآٚسی
سشسسیذ ثب ٔذر صٔبٖ ضشٚع یبدآٚسی ٔجضا ثشای ٞش چه ثجز وشد.

 -2-2چک َای دریافتی
اسٙبد  ٚچه ٞبی دسیبفشی سٛسظ ایٗ فشْ لبثُ ٔذیشیز ٔی ثبضذ .ثب صدٖ دوٕ ٝجذیذ  ٚدش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد
٘یبص ٔی سٛاٖ یه چه دسیبفشی جذیذ دس سیسشٓ ثجز وشد .ثب دوٕٞ ٝبی دبس ضذ ،ٜثشٌطز ضذ ٚ ٜثبعُ ضذٔ ٜی
سٛاٖ ٚضؼیز چه دسیبفشی سا ٔطخع  ٚثجز وشدٕٞ .چٙیٗ ثب صدٖ دوٕ« ٝسجذیُ ث ٝچه دشداخشی» ٔی سٛاٖ یه
چه دسیبفشی سا ث ٝچه دشداخشی سجذیُ وشد.

 -3-2اسىاد اوتقالی
ٌبٞی دس ثشخی اص ضشوزٞب الصْ ٔیضٛد ٔجّغ ثبثشی اص یه حسبة یب غٙذٚق ث ٝحسبة دیٍشی ا٘شمبَ یبثذ ثب
اسشفبد ٜاص ایٗ ٌضی ٝٙاسٙبد ا٘شمبِی لبثُ ٔطبٞذٔ ٚ ٜذیشیز اسز.

 -3چاپ چک
ایٗ ثخص ٔشثٛط ث ٝچبح چه ثٛد ٚ ٜسٛسظ آٖ ٔی سٛاٖ یه چه غیبد سا چبح وشد.

 -1-3فرم چاپ چک
عشاحی  ٚدیبد ٜسبصی ایٗ ثخص اص ٘شْ افضاس وبٔال دلیك ثب لبِت چه غیبد ثٛد ٚ ٜلبثّیز چبح ثب ا٘ٛاع دشیٙششٞب
سا داسد .ثب ٚسٚد ث ٝفشْ چبح چه  ٚدش وشدٖ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص ٕٞب٘ٙذ سبسیخ چهٔ ،جّغ چه ،دس ٚج ،ٝضٙبس ٝاضخبظ
 ٚ ... ٚصدٖ دوٕ ٝچبح ٔی سٛاٖ چه سا چبح ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ ٔی سٛاٖ ف٘ٛز اػذاد  ٚحشٚف سا سغییش داد ٚ ٜلبِت
ٔجّغ حشٚف سا دس چٟبس حبِز (فمظ سیبَ ،فمظ سٔٛبٖ ،سیبَ ٔؼبدَ سٔٛبٖ ،سٔٛبٖ ٔؼبدَ سیبَ) سٙظیٓ وشد.
سإٙٞبی چبح چه:

 چه ثػٛسر ػٕٛدی دس ٚسظ دشیٙشش لشاس داد ٜضٛد.
 سٙظیٕبر وبغز  A4ا٘شخبة ضذ ٚ ٜحبضیٞ ٝب ثشسٚی غفش لشاس داد ٜضٛد.
3
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 حشٕب لجُ اص چبح سٚی ثشي چه ،ثشای اعٕیٙبٖ یه چبح سسز ثشسٚی وبغز سفیذ ا٘جبْ ضٛد.
 دس غٛسر ٔغبیشر چبح ٔی سٛاٖ اص سٙظیٕبر داخُ ثخص سإٙٞبی چبح چه اسشفبد ٜوشد.

 -4تىظیمات
ایٗ ثخص ٔشثٛط ثٔ ٝذیشیز  ٚسٙظیٕبر ٘شْ افضاس ٔی ثبضذ:

 -1-4تىظیمات گسارضات


مطخصات ضرکت /فريضگاٌ :ثب اسشفبد ٜاص ایٗ لسٕز ٔیسٛاٖ ٔطخػبر ضشوز یب فشٚضٍب( ٜضبُٔ ِ،ٌٛٛ
٘بْ ،ضٕبس ٜسّفٗ  ٚآدسس) سا ٚیشایص وشد سب ٍٙٞبْ چبح سٙذ ٌ ٚضاسضبر اص ایٗ ٔطخػبر اسشفبد ٜضٛد.



مطخصات تکمیلی :ایٗ لسٕز ضبُٔ ٔطخػبر وذدسشی ،وذ ّٔی یب ضٙبسّٔ ٝی ،ضٕبس ٜضٙبسٙبٔ ٝیب ضٕبسٜ
ثجز  ٚضٕبس ٜالشػبدی ٔی ثبضذ.



تىظیمات ومایص :ایٗ لسٕز ضبُٔ چبح اػذاد  ٚسبسیخ ثػٛسر فبسسی یب اٍّ٘یسی ،س٘ذ وشدٖ اػذاد دِٛی ٚ
غیشدِٛی ٔی ثبضذ وٍٙٞ ٝبْ چبح سٙذ ٌ ٚضاسضبر اػٕبَ ٔی ٌشددٕٞ .چٙیٗ ٚاحذ دِٛی وُ ٘شْ افضاس اص عشیك
ایٗ لسٕز لبثُ سغییش اسز.



تىظیمات خطًط حاضیٍ :ایٗ لسٕز ضبُٔ سٙظیٕبر ضىُ ،ا٘ذاص ٚ ٜسً٘ خغٛط جذ َٚسٙذ ٌ ٚضاسضبر ٔی
ثبضذ.



تىظیمات روگ پس زمیىٍ :ایٗ لسٕز ضبُٔ سٙظیٕبر سً٘ جذٞ َٚبی سٙذ ٌ ٚضاسضبر ٔی ثبضذ.



تىظیمات فًت ي اوذازٌ :ایٗ لسٕز ضبُٔ سٙظیٕبر ا٘شخبة ا٘ذاصٕ٘ ٜبیص ِ ٚ ٌٛٛف٘ٛز ٌضاسضبر ٔیثبضذ وٝ
ضبُٔ د ٚثخص وبغز ٔ A5 ٚ A4ی ثبضذ.



تىظیمات پریىتر حرارتی :ایٗ لسٕز ضبُٔ سٙظیٕبر ا٘ذاص ٜػشؼ وبغز ،ا٘ذاص ٚ ٌِٛٛ ٜا٘شخبة ف٘ٛز سٙذ
حشاسسی ٔیثبضذ.

 -2-4تىظیمات چاپ
سٛسظ ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ آیشٓ ٞبی چبح سا ثػٛسر دِخٛا ٜسغییش دادٛٔ ،اسدی سیه آٟ٘ب ثشداضشٔ ٝی ضٛد دس
ثشي ٞب چبح ٘خٛاٞذ ضذ.
ٕٞچٙیٗ سٙظیٕبر سٛضیحبر ثبثز  ٚسٙظیٕبر أضبٞب  ٚأضبء دیجیشبَ دس ایٗ ثخص لشاس داسد.

 -3-4تىظیمات پىل پیامکی
ضشوز آسبٖ سیسشٓ ٔجٙب دس ساسشبی سفغ ٔطىالر وبسثشاٖ ،الذاْ ث ٝاضبفٕٛ٘ ٝدٖ أىبٖ اسسبَ دیبٔه اص عشیك ٘شْ افضاس ٕ٘ٛدٜ
اسزِ .غفب لجُ اص اسشفبد ٜاص ایٗ أىبٖٛٔ ،اسد صیش سا ٔغبِؼٕ٘ ٝبئیذ:


ا یٗ ضشوز فمظ أىبٖ اسسبَ دیبٔه سا ثشای ضٕب ٔیسش ٔی سبصد ٞ ٚیچٍ ٝ٘ٛاسسجبعی ثب ضشوز ٞبی اسائٝدٙٞذ ٜدُٙ
دیبٔىی (٘ ٝث ٝػٛٙاٖ ٕ٘بیٙذ ٝ٘ ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ری ٘فغ) ٘ذاسد.



سٕبٔی ػّٕیبر ثجز ٘بْ ،خشیذ د ،ُٙخشیذ ضٕبس ٜاخشػبغی  ... ٚثش ػٟذ ٜخٛد وبسثش ثٛد ٚ ٜضشوز ٞیچٍٝ٘ٛ
ٔسئِٛیشی دس لجبَ ٔطىالر د ُٙدیبٔىی ٘ذاسد  ٚثشای سفغ ٔطىالر ثبیذ ثب ضشوز اسائٝدٙٞذٔ ٜزاوشٕ٘ ٜبئیذ.
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ثب سٛج ٝث ٝایٙىٞ ٝش د ُٙدیبٔىی ،سٚش ٔشفب ٚسی ثشای اسسبَ دیبْ داسد٘ ،شْ افضاس فمظ ٔی سٛا٘ذ ثشخی اص آٟ٘ب سا
حٕبیز وٙذ .ضشوز ٞبی حٕبیز ضذ ٜسٛسظ ٘شْ افضاس سا ٔی سٛا٘یذ اص ٔ ٛٙسٙظیٕبر ٌ ٚضی ٝٙسٙظٕیبر د ُٙدیبٔه،
ٔطبٞذٕ٘ ٜبئیذ.

وحًٌ ثبت تىظیمات پىل:
اص ٔ ٛٙسٙظیٕبرٌ ،ضی ٝٙسٙظیٕبر د ُٙدیبٔه سا ا٘شخبة وٙیذ سب فشْ سٙظیٕبر د ُٙدیبٔىی ثبص ضٛد( .ضىُ صیش)

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

الف) تىظیمات ارائٍ دَىذٌ:
ثشای ثجز اعالػبر د ُٙخشیذاسی ضذ ٜاص ایٗ سٙظیٕبر اسشفبدٔ ٜی ضٛد .آیشٓ ٞبی ٔٛجٛد دس ایٗ سٙظیٕبر ث ٝضشح
صیش ٔیثبضٙذ:
 )2فعالسازی پىل پیامکی :ثشای فؼبِسبصی یب غیشفؼبِسبصی اسشفبد ٜاص د ُٙدیبٔىی ٔٛسد اسشفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد .اٌش
ایٗ آیشٓ فؼبَ ٘جبضذ ،وبسثش لبدس ث ٝاسسبَ دیبٔه ٘خٛاٞذ ثٛد.
 )3وام ضرکت :دس ایٗ ِیسز وطٛئی ٘بْ ضشوز ٞبی اسائ ٝدٙٞذ ٜد ُٙدیبٔىی حٕبیز ضذ ٜسٛسظ ٘شْ افضاس ٕ٘بیص
دادٔ ٜیضٛد ؤ ٝی سٛا٘یذ دٔ ُٙذ ٘ظش خٛد سا ا٘شخبة وٙیذ.
 )4بارگساری مجذد :اٌش ِیسز ضشوز ٞب ٕ٘بیص داد٘ ٜطٛد  ٚیب ثخٛاٞیذ ِیسز ضشوز ٞب ثشٚصسسب٘ی ضٛد ٔی
سٛا٘یذ اص ایٗ دوٕ ٝاسشفبدٕ٘ ٜبئیذ.
 )5آدرس سایت :آدسس سبیز ضشوز اسائ ٝدٙٞذ ٜد ُٙدیبٔىی سا ٕ٘بیص ٔی دٞذ و ٝثب وّیه سٚی آٖ ،سبیز
ٔشثٛع ٝثبص ٔیضٛد.
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 )6قابلیت ارسال پیام گريَی :ثؼضی اص دٞ ُٙب أىبٖ اسسبَ دیبْ ثبثز ثػٛسر یىجب سا داس٘ذ و ٝاٌش ایٗ آیشٓ
سیه داضش ٝثبضذ٘ ،طبٖ دٙٞذ ٜآٖ لبثّیز ٔی ثبضذ.
 )7ضمارٌ فرستىذٌ :ثشای اسسبَ دیبْ ٘یبصٔٙذ داضشٗ ضٕبس ٜخظ اص دٛٔ ُٙسد ٘ظش ٔی ثبضیذ و ٝدس ایٗ آیشٓ ثبیذ
آٖ ضٕبس ٜسا ٚاسد ٕ٘بئیذ.
 8تا  )11دٞ ُٙب ٔؼٕٛال ث ٝد ٚغٛسر وبس ٔی وٙٙذ یب ثب اسشفبد ٜاص ٘بْ وبسثشی  ٚوّٕ ٝػجٛس  ٚیب ثب اسشفبد ٜاص وذ
٘ .Apiشْ افضاس عٛسی عشاحی ضذ ٜاسز و ٝثب سٛج ٝث ٝد ُٙا٘شخبثی ،فمظ ٔٛاسد ٔٛسد ٘یبص سا فؼبَ ٔی وٙذ.

ب) تىظیمات وحًٌ ارسال:
اٌش ٘یبصٔٙذ اسسبَ ٔشٗ خبغی ٍٙٞبْ ػّٕیبر ٔخشّف ٞسشیذٔ ،ی سٛا٘یذ اص ایٗ سٙظیٕبر اسشفبد ٜوٙیذ .آیشٓ ٞبی
ٔٛجٛد دس ایٗ سٙظیٕبر ث ٝضشح صیش ٔیثبضٙذ:
 )12وًع عملیات :دس ٞش ٘شْ افضاس ثشخی اص ػّٕیبر لبثّیز اسسبَ دیبٔه سا داس٘ذ و ٝدس ایٗ آیشٓ ٔیسٛا٘یذ آٟ٘ب سا
ٔطبٞذٕ٘ ٜبئیذ.
 )13ارسال خًدکار پیام :اٌش ایٗ آیشٓ سیه داضش ٝثبضذ ،دس اص ا٘جبْ ػّٕیبر ٔٛسد ٘ظش ،ثػٛسر خٛدوبس دیبٔه
اسسبَ ٔیٌشدد.
 )14کلیذ ياشٌ َاٞ :ش ػّٕیبر ضبُٔ چٙذیٗ ٔشغیش ٔخػٛظ ث ٝخٛد ٔی ثبضذ (ثغٛس ٔثبَ ػّٕیبر دشداخز ضبُٔ
٘بْ ضخعٔ ،جّغ  ٚسبسیخ اسز) .دس ایٗ ٘شْ افضاس ،ایٗ ٔشغیشٞب سا وّیذ ٚاطٔ ٜی ٘بٔیٓ .ثشای اضبفٕٛ٘ ٝدٖ وّیذ ٚاط ٜدس
ٔشٗ دیبْ وبفیسز دس اص سؼییٗ ٔىبٖ وّیذ ٚاط ٜدس ٔشٗ دیبْ ،سٚی آٖ داثُ وّیه وٙیذ.
 )15مته پیامٔ :شٙی وٍٙٞ ٝبْ ا٘جبْ ػُٕ ثبیذ اسسبَ ضٛد ثبیذ دس داخُ ایٗ آیشٓ ٘ٛضش ٝضٛد.
مثال :فشؼ وٙیذ یه دشداخشی ث ٝآلبی ٔحٕذ ٔحٕذی دس سبسیخ  ٚ 1399/1/1ثٔ ٝجّغ یه ٔیّی ٖٛداضش ٝایٓ ٔ ٚی
خٛاٞیٓ ایٗ سشاوٙص سا اص عشیك دیبٔه  ٚثب ٔشٗ صیش ثٚ ٝی اسسبَ ٕ٘بئیٓ:
آلبی ٔحٕذ ٔحٕذی ٔجّغ  1000000سٔٛبٖ دس سبسیخ  1399/1/1ث ٝضٕب سٛسظ ضشوز آسبٖ سیسشٓ ٔجٙب ٚاسیض
ٌشدیذ.
ثشای اسسبَ ایٗ ٔشٗ ثبیذ ٔشٗ دیبْ ثػٛسر صیش ثبضذ:
[جٙسیز] [٘بْ] [٘بْ خب٘ٛادٌی] ٔجّغ [ٔجّغ] سٔٛبٖ دس سبسیخ [سبسیخ] ث ٝضٕب سٛسظ ضشوز آسبٖ سیسشٓ ٔجٙب
ٚاسیض ٌشدیذ.

 -4گسارضات
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ثشای ثذسز آٚسدٖ خشٚجی ٔٛسد ٘یبصٔ ،ی سٛا٘یذ اص ثخص ٌضاسضبر اسشفبدٕ٘ ٜبئیذ.

فشٔز وّی ٌضاسضبر دس ضىُ ثبال ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاسز و ٝدس صیش ٞش یه ضشح دادٔ ٜی ض٘ٛذ:
 )1تًلبار اصلی :دس اص ا٘شخبة فیّششٞبی ٔٛسد ٘ظش ،ثشای سِٛیذ ٌضاسش ثبیذ دوٌٕ ٝضاسش سا وّیه وٙیذ .دس
اص سِٛیذ ٌضاسشٔ ،ی سٛا٘یذ ثب صدٖ دوٕ ٝسجذیُ ث ٝاوسُ  ٚیب ٌ ، PDFضاسش سا ثب فشٔز دِخٛا ،ٜرخیشٜ
ٕ٘بییذٕٞ .چٙیٗ ثب اسشفبد ٜاص ایٗ ثخص ٔی سٛا٘یذ ٘ٛع وبغز ثشای چبح سا ا٘شخبة وشد ٚ ٜدیص ٕ٘بیطی اص
ٌضاسش سا دس وبغز ا٘شخبثی ٔطبٞذٕ٘ ٜبییذ.
ثشای چبح ثٟشش ٌضاسضبر ،دس اص سٟیٌ ٝضاسش ،اثشذا ث ٝسٙظیٕبر غفحٔ ٝشاجؼ ٝوٙیذ  ٚا٘ذاص ٜغفح ٝسا
ا٘شخبة وشدٔ ٚ ٜمبدیش  Headers and Footersسا دس حبِز  Emptyلشاس داد ٚ ٜسیه ٌضیPrint ٝٙ
 Background Colors and Imagesسا ثض٘یذ.
 )2تًلبار فیلتر :ثب اسشفبد ٜاص ایٗ سِٛجبس ٔی سٛا٘یذ ٌضاسش سا ثشای یه ثبص ٜصٔب٘ی خبظ  ٚیب فشد خبظ (یب ٞش
٘ٛع فیّششی و ٝفشْ ٌضاسش دس اخشیبس ضٕب ٔی دٞذ) سٟیٕ٘ ٝبییذ.
 )3ا٘شخبة ٘حٔ ٜٛشست سبصی ٌضاسش (غؼٛدی یب ٘ضِٚی)
 )4ا٘شخبة فیّذی ؤ ٝی خٛاٞیذ ٌضاسش ثش اسبس آٖ ٔشست ضٛد.
 )5ا٘شخبة فیّذٞبیی ؤ ٝی خٛاٞیذ دس ٌضاسش ٕ٘بیص داد ٜض٘ٛذ.
ٌضاسضبر ث ٝدٌ ٚشٌ ٜٚضاسضبر دبی ٚ ٝاغّی سمسیٓ ٔی ض٘ٛذ و ٝدس صیش ٞش یه ضشح دادٔ ٜی ض٘ٛذ:

 -1-4گسارضات اضخاظ
ایٗ فشْ ثشای ٌضاسضٍیشی اعالػبر اضخبظ سبخش ٝضذ ٜاسز ،سٛسظ آٖ ٔیسٛاٖ ٔٛاسد دِخٛا ٜاضخبظ سا اص
لسٕز سٕز چخ ا٘شخبة ٌ ٚضاسضٍیشی  ٚچبح وشد (ٔشاحُ  ٚسٙظیٕبر چبح دس ادأ ٝایٗ سإٙٞب سٛضیح داد ٜضذٜ
اسز)ٕٞ .چٙیٗ ٔیسٛاٖ ثب اسشفبد ٜاص دوٕ ٝسجذیُ ث ٝاوسُ ٌضاسش سبخش ٝضذ ٜسا ث ٝاوسُ سجذیُ ٕ٘ٛد.

 -2-4گسارش ماوذٌ حساب َا
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ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ حسبة ٞب ٔٛجٛد دس سیسشٓ سا ٌضاسضٍیشی وشد ٛٔ ٚجٛدی غٙذٚق ٞ ٚش
حسبة دیٍش سا ثذسز آٚسد.

 -3-4گسارش چک َای پرداختی
ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ چه ٞبی دشداخشی سا ثػٛسر اص سبسیخ سب سبسیخ ٌضاسضٍیشی وشد و ٝدس آٖ فیّذ
سبسیخ ٔی سٛا٘ذ سبسیخ چه یب سبسیخ دشداخز چه ثبضذٕٞ ،چٙیٗ ثب ا٘شخبة ٘ٛع چهٚ ،ضؼیز چه یب ضخع ٔی
سٛاٖ چه ٞبی دشداخشی سا فیّشش وشد.

 -4-4گسارش چک َای دریافتی
ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ چه ٞبی دسیبفشی سا ثػٛسر اص سبسیخ سب سبسیخ ٌضاسضٍیشی وشد و ٝدس آٖ فیّذ
سبسیخ ٔی سٛا٘ذ سبسیخ چه یب سبسیخ دسیبفز چه ثبضذٕٞ ،چٙیٗ ثب ا٘شخبة ٘ٛع چهٚ ،ضؼیز چه یب ضخع ٔی
سٛاٖ چه ٞبی دسیبفشی سا فیّشش وشد.

 -5-4گسارش اسىاد اوتقالی
ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ اسٙبد ا٘شمبِی ثجز ضذ ٜدس سیسشٓ سا ثػٛسر اص سبسیخ سب سبسیخ ٌضاسضٍیشی وشد.
الصْ ث ٝروش اسز سٕبٔی ٌضاسضبر لبثّیز سجذیُ ث ٝاوسُ ٔ ٚشست سبصی سا داسا ٔی ثبضٙذ.

 -6-4گسارش امًر مالی
ثب اسشفبد ٜاص ایٗ ٌضاسش ٔی سٛاٖ سٕبْ اسٙبد ثجز ضذ ٜدس سیسشٓ سا ثػٛسر اص سبسیخ سب سبسیخ ٌضاسضٍیشی
وشد .الصْ ث ٝروش اسز سٕبٔی ٌضاسضبر لبثّیز سجذیُ ث ٝاوسُ  PDF ٚسا داسا ٔی ثبضٙذ.

 -5امکاوات
أىب٘بر وبسثشدی ٘شْ افضاس دس ایٗ ثخص لبثُ اسشفبد ٜاسز:

 -1-5دفترچٍ تلفه
ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیسٛاٖ ِیسز دفششچ ٝسّفٗ سا ٔطبٞذٔ ٚ ٜذیشیز وشد.

 -2-5یادآيری َا
سٛسظ ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ ِیسز یبدآٚسی ٞب سا ٔذیشیز وشد  ٚیه یبدآٚسی ث ٝسیسشٓ اضبفٕٛ٘ ٝد.

 -3-5راس گیری چک
سٛسظ ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ ساس ٌیشی چه ٞب سا ا٘جبْ داد.

 -4-5باوک َا
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ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔیسٛاٖ ِیسز ثب٘ه ٞب سا ٔطبٞذ ٜوشد ٚ ٜثب٘ه جذیذ اضبفٕٛ٘ ٝدٕٞ ،چٙیٗ ٔیسٛاٖ
اعالػبر ثب٘ه ٞب سا ٚیشایص  ٚحزف وشد.

 -5-5پاک کردن اطالعات
سٛسظ ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ اعالػبر ٘شْ افضاس سا ثػٛسر وبُٔ دبن وشد  ٚاعالػبر ٘شْ افضاس سا ث ٝحبِز اِٚیٝ
ثشٌشدا٘ذ .دبن وشدٖ اعالػبر دس ایٗ ٘شْ افضاس دس د ٚسغح لبثُ ا٘جبْ اسز -1 :دبن وشدٖ اعالػبر ٔبِی  -2دبن
وشدٖ وُ اعالػبر.

 -6-5بُیىٍ سازی پایگاٌ دادٌ
سٛسظ ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ اعالػبر رخیش ٜضذ ٜدس دبیٍب ٜداد ٜسا ثٟی ٝٙسبصی  ٚاغالح وشد ٚ ٜحجٓ دبیٍب ٜدادٜ
سا وبٞص داد.

 -7-5ارسال پیامک
ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی سٛا٘یذ ث ٝاضخبظ ٔٛسد ٘ظش دیبٔه اسسبَ ٕ٘بئیذ٘ .ح ٜٛسٙظیٕبر اسسبَ ٔشٕٗٞ ،ب٘ٙذ ٔٛاسد
اضبس ٜضذ ٜدس سٙظیٕبر ٘ح ٜٛاسسبَ اسز.

 -6پطتیباوی
أىب٘بر سٟی ٚ ٝثبصیبثی دطشیجبٖ دس ایٗ ثخص اسز:

 -1-6تُیٍ پطتیبان
ثب اسشفبد ٜاص فشْ سٟی ٝدطشیجبٖ ٔیسٛاٖ ثب ا٘شخبة ٔسیش اص اعالػبر ٘شْافضاس دطشیجبٖ ٌشفز .دیطٟٙبد ٔی ضٛد
ثش٘بٔ ٝای ٔذ٘ٚی جٟز وذی دطشیجبٖ اص اعالػبر ٘شْ افضاس سٟیٕ٘ ٝبییذ .ثبصیبثی اعالػبر ثش دبی ٝایٗ وذی ٞبی
دطشیجبٖ أىبٖ دزیش اسز .الصْ ث ٝروش اسز ٔی سٛاٖ اص سیسشٕی ث ٝسیسشٓ دیٍش دطشیجبٖ ٌشفز.

 -2-6بازیابی پطتیبان
ثب اسشفبد ٜاص فشْ ثبصیبثی دطشیجبٖ ٔیسٛاٖ ثب ا٘شخبة ٔسیشی و ٝفبیُٞبی دطشیجبٖ دس آٖ لشاس داس٘ذ اعالػبر
٘شْافضاس سا ثش دبی ٝدطشیجبٖ ا٘شخبة ضذ ٜثبصیبثی ٕ٘ٛد.

 -3-6تىظیمات پطتیبان خًدکار
ثب اسشفبد ٜاص ایٗ فشْ ٔی سٛاٖ دطشیجب٘ی ٌیشی خٛدوبس سا دس ثبصٞ ٜبی صٔب٘ی ٔطخع سٙظیٓ ٕ٘ٛد وٍٙٞ ٝبْ
خشٚج اص ٘شْ افضاس دطشیجب٘ی ثػٛسر خٛدوبس ا٘جبْ خٛاٞذ ضذ.

 -7تىظیمات چاپ
لجُ اص ٌضاسضٍیشی ٘ٛع وبغز ( A4یب  )A5سا ٔطخع وشد ٚ ٜدوٌٕ ٝضاسش سا وّیه وٙیذ.
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Print Background

دس لسٕز سٙظیٕبر غفح ٝاثشذا ٘ٛع وبغز ( A4یب  )A5سا ٔطخع وٙیذ ،سذس ٌضیٝٙ
 Colors and Imagesسا فؼبَ وشد ٚ ٜسٕبٔی ٌضیٞ ٝٙبی  Headers and Footersسا دس حبِز  Emptyلشاس دٞیذ.
ثب اسشفبد ٜاص دوٕ ٝدیص ٕ٘بیص ٔی سٛا٘یذ ٌضاسش خٛد سا ثشسسی وٙیذ.
ثب اسشفبد ٜاص دوٕ ٝچبح ٌضاسش خٛد سا چبح ٕ٘بییذ.

 -8تماس با ما
جٟز سٕبس ثب ضشوز آسبٖ سیسشٓ ٔجٙب  ٚیب اسسبَ دیطٟٙبدار  ٚا٘شمبدار خٛد ٔی سٛا٘یذ ث ٝیىی اص سٚشٞبی صیش ػُٕ
ٕ٘بییذ:
 -1سٕبس ثب ضٕبسٞ ٜبی ٔٛجٛد دس آدسس
 -2اسسبَ دیبْ اص عشیك آدسس
 -3اسسبَ ایٕیُ ثٝ

easysoft.ir/Contact

product.easysoft.ir/Contact

info@easysoft.ir

 -4اسسبَ ٘ظش اص عشیك آدسس

product.easysoft.ir/Comment?pid=11
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