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ساٌّوبی استفبدُ اص ًشم افضاس فبکتَس آسبى

 -1تؼاریف
ثشای استفبدُ هٌبست اص ًشم افضاس فبکتَس آسبى ،ثبیذ هطخػبت اٍلیِ تؼشیف ضَد کِ ایي هطخػبت اص عشیق هٌَی
تؼبسیف قبثل دستشس ثَدُ ٍ داسای ثخص ّبی صیش هی ثبضذ:

 -1-1اضخاظ
ثب استفبدُ اص ایي فشم هیتَاى لیست اضخبظ سا هذیشیت کشدُ ٍ ثب صدى دکوِ جذیذ ضخع جذیذی اضبفِ
ًوَدّ ،وچٌیي ثب اًتخبة یک ضخع هیتَاى اعالػبت آى سا ٍیشایص ٍ حزف کشد .ثب استفبدُ اص دکوِ ٍسٍد اص اکسل
هی تَاى ثػَست گشٍّی اضخبظ سا اص فبیل اکسل ثِ ًشم افضاس اضبفِ ًوَد.

 -2-1گريٌ اضخاظ
ایي فشم ثشای هذیشیت اًَاع گشٍُ اضخبظ هیثبضذ ٍ هیتَاى گشٍُ اضخبظ جذیذ اضبفِ کشد یب آًْب سا ٍیشایص
ٍ حزف ًوَد .گشٍُ اضخبظ ٌّگبم ثجت ضخع جذیذ کبسایی داسد ٍ هی تَاى ّش ضخػی سا ثِ گشٍُ خبغی استجبط
داد.
ثِ ػٌَاى هثبل هی تَاى دٍ گشٍُ اضخبظ «هطتشی ّب» ٍ «دٍستبى» تؼشیف کشدُ ٍ ضخػی سا دس گشٍُ «هطتشی ّب»
ٍ ضخع دیگشی سا دس گشٍُ «دٍستبى» قشاس داد.

 -3-1ياحذ َا
ثب استفبدُ اص ایي فشم هی تَاى لیست ٍاحذّب سا هطبّذُ کشدُ ٍ ٍاحذ جذیذ اضبفِ ًوَدّ ،وچٌیي هیتَاى
اعالػبت ٍاحذ ّب سا ٍیشایص ٍ حزف کشد.

 -4-1کاربران
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ایي فشم ضبهل لیست کبسثشاى ًشمافضاس هیثبضذ ٍ تَسظ آى هیتَاى سهض ػجَس کبسثش فؼلی سا تغییش داد یب کبسثشاى
دیگشی ثشای ًشمافضاس تؼشیف کشد .تَسظ ایي ثخص هی تَاى ثِ کبسثشاى ًشم افضاس سغح دستشسی ثِ قسوت ّبی
هختلف سا تؼییي کشد.

 -2محصًالت
دس ایي ًشم افضاس هحػَالت ثِ غَست  3سغحی ضبهل گشٍُ ،صیشگشٍُ ٍ کبال تؼشیف هی ضًَذ ٍ ثشای تؼشیف کبالی
جذیذً ،یبصهٌذ تؼیي گشٍُ ٍ صیشگشٍُ آى هی ثبضیذ کِ اص عشیق هٌَی هحػَالت قبثل دستشس هی ثبضٌذ:

 -1-2گريٌ َا
ثب استفبدُ اص ایي فشم هی تَاى لیست گشٍُ هحػَالت ،کبالّب یب خذهبت سا هطبّذُ کشد ٍ گشٍُ جذیذ اضبفِ،
ٍیشایص یب حزف ًوَد.

 -2-2زیرگريٌ َا
ثب استفبدُ اص ایي فشم هی تَاى لیست صیشگشٍُ هحػَالت ،کبالّب یب خذهبت سا هطبّذُ کشد ٍ صیشگشٍُ جذیذ
اضبفِ ًوَد .ثشای افضٍدى صیشگشٍُ جذیذ حتوب ثبیذ یکی اص گشٍُ ّب اص لیست سوت ساست اًتخبة گشدد.

 -3-2کاال َا
ثب استفبدُ اص ایي فشم هیتَاى لیست هحػَالت ،کبالّب یب خذهبت سا هطبّذُ کشدُ ٍ کبالی جذیذ اضبفِ،
ٍیشایص یب حزف ًوَد .ثشای افضٍدى کبالی جذیذ حتوب ثبیذ یکی اص صیشگشٍُ ّب اص لیست سوت ساست اًتخبة گشدد.
الصم ثِ رکش است هطخػبت کبال ضبهل فیلذی ثب ػٌَاى سشیبل هی ثبضذ کِ هی تَاى دس ایي فیلذ کذ ،سشیبل یب ثبسکذ
هحػَل سا ٍاسد ًوَد.

 -4-2خذمات
ثب استفبدُ اص ایي فشم هی تَاى لیست خذهبت سا هطبّذُ کشدُ ٍ خذهبت جذیذ اضبفٍِ ،یشایص یب حزف ًوَد.
الصم ثِ رکش است هطخػبت خذهبت ضبهل فیلذی ثب ػٌَاى سشیبل هی ثبضذ کِ هی تَاى دس ایي فیلذ کذ یب سشیبل
خذهبت سا ٍاسد ًوَد.

 -3فاکتًرَا
ایي ثخص هشثَط ثِ هذیشیت فبکتَسّب هی ثبضذ ٍ ضبهل ثخص ّبی صیش هی ثبضذ:

 -1-3فاکتًرَای خریذ
تَسظ ایي فشم هی تَاى فبکتَسّبی خشیذ سا هطبّذُ کشد .ثب صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیبص
هیتَاى یک فبکتَس خشیذ دس سیستن ثجت کشد .ثب صدى دکوِ چبح هیتَاى فبکتَس سا ثِ غَست گشافیکی چبح ًوَد.
هشاحل ٍ تٌظیوبت چبح دس اداهِ ایي ساٌّوب تَضیح دادُ ضذُ استّ .وچٌیي ثب هَاسد اًتخبة ضذُ دس لیست
فبکتَسّب هیتَاى آًْب سا فیلتش کشد.
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 -2-3پیص فاکتًرَای فريش
تَسظ ایي فشم هی تَاى پیص فبکتَسّبی فشٍش سا هطبّذُ کشد .ثب صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد
ًیبص هی تَاى یک پیص فبکتَس فشٍش غبدس کشد .ثب صدى دکوِ چبح هیتَاى پیص فبکتَس سا ثِ غَست گشافیکی چبح
ًوَدّ .وچٌیي ثب هَاسد اًتخبة ضذُ دس لیست پیص فبکتَسّب هیتَاى آًْب سا فیلتش کشد .ثب صدى دکوِ تجذیل ثِ
فبکتَس ،پیص فبکتَس هَسد ثِ فبکتَس فشٍش تجذیل هی ضَد.

 -3-3فاکتًرَای فريش ي خذمات
تَسظ ایي فشم هی تَاى فبکتَسّبی فشٍش سا هطبّذُ کشد .ثب صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیبص هی-
تَاى یک فبکتَس فشٍش غبدس کشد .ثب صدى دکوِ چبح هیتَاى فبکتَس سا ثِ غَست گشافیکی چبح ًوَد .چبح فبکتَس
فشٍش دس حبلت ّبی کبغز هؼوَلی  A4یب  ،A5کبغز حشاستی فیص پشیٌتش هی ثبضذ ّوچٌیي هی تَاى فبکتَس فشٍش
سا ثػَست فبکتَس سسوی چبح ًوَد.

 -4-3فاکتًرَای برگطت از فريش
تَسظ ایي فشم هی تَاى فبکتَسّبی ثشگطت اص فشٍش سا هطبّذُ کشد .ثب صدى دکوِ جذیذ ٍ پش کشدى هَاسد
هَسد ًیبص هیتَاى یک فبکتَس ثشگطت اص فشٍش غبدس کشد .ثب صدى دکوِ چبح هیتَاى فبکتَس سا ثِ غَست گشافیکی
چبح ًوَدّ .وچٌیي ثب هَاسد اًتخبة ضذُ دس لیست فبکتَسّب هیتَاى آًْب سا فیلتش کشد.

 -5-3ثبت سریغ فاکتًر فريش
تَسظ ایي فشم هی تَاى یک فبکتَس فشٍش سا ثػَست سشیغ تَسظ ثبسکذخَاى ثجت ٍ ثػَست حشاستی چبح
کشد .ثب ثبصکشدى ایي قسوت ٍ پش کشدى هَاسد هَسد ًیبص هیتَاى یک فبکتَس فشٍش غبدس کشد .ثب صدى دکوِ ثجت ٍ
چبح هیتَاى فبکتَس سا ثِ غَست گشافیکی چبح ًوَد.

 -4تىظیمات
ایي ثخص هشثَط ثِ هذیشیت ٍ تٌظیوبت ًشم افضاس هی ثبضذ:

 -1-4تىظیمات گسارضات


مطخصات ضرکت /فريضگاٌ :ثب استفبدُ اص ایي قسوت هیتَاى هطخػبت ضشکت یب فشٍضگبُ (ضبهل لَگَ،
ًبم ،ضوبسُ تلفي ٍ آدسس) سا ٍیشایص کشد تب ٌّگبم چبح فبکتَس ٍ گضاسضبت اص ایي هطخػبت استفبدُ ضَد.



مطخصات تکمیلی :ایي قسوت ضبهل هطخػبت کذپستی ،کذ هلی یب ضٌبسِ هلی ،ضوبسُ ضٌبسٌبهِ یب ضوبسُ
ثجت ٍ ضوبسُ اقتػبدی هی ثبضذ .ایي قسوت ٌّگبم چبح فبکتَس سسوی هَسد استفبدُ قشاس هی گیشد.



تىظیمات ومایص :ایي قسوت ضبهل چبح اػذاد ٍ تبسیخ ثػَست فبسسی یب اًگلیسی ،سًذ کشدى اػذاد پَلی ٍ
غیشپَلی هی ثبضذ کِ ٌّگبم چبح فبکتَس ٍ گضاسضبت اػوبل هی گشددّ .وچٌیي ٍاحذ پَلی کل ًشم افضاس اص
عشیق ایي قسوت قبثل تغییش است.



تىظیمات خطًط حاضیٍ :ایي قسوت ضبهل تٌظیوبت ضکل ،اًذاصُ ٍ سًگ خغَط جذٍل فبکتَس ٍ گضاسضبت
هی ثبضذ.



تىظیمات روگ پس زمیىٍ :ایي قسوت ضبهل تٌظیوبت سًگ جذٍل ّبی فبکتَس ٍ گضاسضبت هی ثبضذ.
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تىظیمات فًت ي اوذازٌ :ایي قسوت ضبهل تٌظیوبت اًتخبة اًذاصُ ًوبیص لَگَ ٍ فًَت گضاسضبت هیثبضذ کِ
ضبهل دٍ ثخص کبغز  A5 ٍ A4هی ثبضذ.



تىظیمات پریىتر حرارتی :ایي قسوت ضبهل تٌظیوبت اًذاصُ ػشؼ کبغز ،اًذاصُ لَگَ ٍ اًتخبة فًَت فبکتَس
حشاستی هیثبضذ.

 -2-4تىظیمات چاپ فاکتًر
تَسظ ایي فشم هی تَاى آیتن ّبی چبح فبکتَس (ًبم گشًٍُ ،بم صیشگشٍُ ،سشیبل کبال ،اهضبّب ،کذ کبال ٍ  )...سا
ثػَست دلخَاُ تغییش داد ،هَاسدی تیک آًْب ثشداضتِ هی ضَد دس ثشگ فبکتَس چبح ًخَاّذ ضذ.
ّوچٌیي تٌظیوبت ًوبیص گشٍُ ٍ صیشگشٍُ دس اًتخبة کبال ٍ تَضیحبت ثبثت صیش فبکتَسّب ٍ اهضبء دیجیتبل دس
ایي ثخص قشاس داسد.

 -3-4تىظیمات پىل پیامکی
ضشکت آسبى سیستن هجٌب دس ساستبی سفغ هطکالت کبسثشاى ،اقذام ثِ اضبفِ ًوَدى اهکبى اسسبل پیبهک اص عشیق ًشم افضاس ًوَدُ
است .لغفب قجل اص استفبدُ اص ایي اهکبى ،هَاسد صیش سا هغبلؼِ ًوبئیذ:


ا یي ضشکت فقظ اهکبى اسسبل پیبهک سا ثشای ضوب هیسش هی سبصد ٍ ّیچگًَِ استجبعی ثب ضشکت ّبی اسائِدٌّذُ پٌل
پیبهکی (ًِ ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ ٍ ًِ ثِ ػٌَاى ری ًفغ) ًذاسد.



توبهی ػولیبت ثجت ًبم ،خشیذ پٌل ،خشیذ ضوبسُ اختػبغی ٍ  ...ثش ػْذُ خَد کبسثش ثَدُ ٍ ضشکت ّیچگًَِ
هسئَلیتی دس قجبل هطکالت پٌل پیبهکی ًذاسد ٍ ثشای سفغ هطکالت ثبیذ ثب ضشکت اسائِدٌّذُ هزاکشُ ًوبئیذ.



ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّش پٌل پیبهکی ،سٍش هتفبٍتی ثشای اسسبل پیبم داسدً ،شم افضاس فقظ هی تَاًذ ثشخی اص آًْب سا
حوبیت کٌذ .ضشکت ّبی حوبیت ضذُ تَسظ ًشم افضاس سا هی تَاًیذ اص هٌَ تٌظیوبت ٍ گضیٌِ تٌظویبت پٌل پیبهک،
هطبّذُ ًوبئیذ.

وحًٌ ثبت تىظیمات پىل:
اص هٌَ تٌظیوبت ،گضیٌِ تٌظیوبت پٌل پیبهک سا اًتخبة کٌیذ تب فشم تٌظیوبت پٌل پیبهکی ثبص ضَد( .ضکل صیش)

5

ساٌّوبی استفبدُ اص ًشم افضاس فبکتَس آسبى

ایي فشم ضبهل دٍ ًَع تٌظیوبت هی ثبضذ (ضوبسُ  ،)1الف) تٌظیوبت اسائِ دٌّذُ ٍ ة) تٌظیوبت ًحَُ اسسبل

الف) تىظیمات ارائٍ دَىذٌ:
ثشای ثجت اعالػبت پٌل خشیذاسی ضذُ اص ایي تٌظیوبت استفبدُ هی ضَد .آیتن ّبی هَجَد دس ایي تٌظیوبت ثِ ضشح
صیش هیثبضٌذ:
 )2فؼالسازی پىل پیامکی :ثشای فؼبلسبصی یب غیشفؼبلسبصی استفبدُ اص پٌل پیبهکی هَسد استفبدُ قشاس هی گیشد .اگش
ایي آیتن فؼبل ًجبضذ ،کبسثش قبدس ثِ اسسبل پیبهک ًخَاّذ ثَد.
 )3وام ضرکت :دس ایي لیست کطَئی ًبم ضشکت ّبی اسائِ دٌّذُ پٌل پیبهکی حوبیت ضذُ تَسظ ًشم افضاس ًوبیص
دادُ هیضَد کِ هی تَاًیذ پٌل هذ ًظش خَد سا اًتخبة کٌیذ.
 )4بارگساری مجذد :اگش لیست ضشکت ّب ًوبیص دادُ ًطَد ٍ یب ثخَاّیذ لیست ضشکت ّب ثشٍصسسبًی ضَد هی
تَاًیذ اص ایي دکوِ استفبدُ ًوبئیذ.
 )5آدرس سایت :آدسس سبیت ضشکت اسائِ دٌّذُ پٌل پیبهکی سا ًوبیص هی دّذ کِ ثب کلیک سٍی آى ،سبیت
هشثَعِ ثبص هیضَد.
 )6قابلیت ارسال پیام گريَی :ثؼضی اص پٌل ّب اهکبى اسسبل پیبم ثبثت ثػَست یکجب سا داسًذ کِ اگش ایي آیتن
تیک داضتِ ثبضذً ،طبى دٌّذُ آى قبثلیت هی ثبضذ.
 )7ضمارٌ فرستىذٌ :ثشای اسسبل پیبم ًیبصهٌذ داضتي ضوبسُ خظ اص پٌل هَسد ًظش هی ثبضیذ کِ دس ایي آیتن ثبیذ
آى ضوبسُ سا ٍاسد ًوبئیذ.
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 8تا  )11پٌل ّب هؼوَال ثِ دٍ غَست کبس هی کٌٌذ یب ثب استفبدُ اص ًبم کبسثشی ٍ کلوِ ػجَس ٍ یب ثب استفبدُ اص کذ
ً .Apiشم افضاس عَسی عشاحی ضذُ است کِ ثب تَجِ ثِ پٌل اًتخبثی ،فقظ هَاسد هَسد ًیبص سا فؼبل هی کٌذ.

ب) تىظیمات وحًٌ ارسال:
اگش ًیبصهٌذ اسسبل هتي خبغی ٌّگبم ػولیبت هخت لف ّستیذ ،هی تَاًیذ اص ایي تٌظیوبت استفبدُ کٌیذ .آیتن ّبی
هَجَد دس ایي تٌظیوبت ثِ ضشح صیش هیثبضٌذ:
 )12وًع ػملیات :دس ّش ًشم افضاس ثشخی اص ػولیبت قبثلیت اسسبل پیبهک سا داسًذ کِ دس ایي آیتن هیتَاًیذ آًْب سا
هطبّذُ ًوبئیذ.
 )13ارسال خًدکار پیام :اگش ایي آی تن تیک داضتِ ثبضذ ،پس اص اًجبم ػولیبت هَسد ًظش ،ثػَست خَدکبس پیبهک
اسسبل هیگشدد.
 )14کلیذ ياشٌ َاّ :ش ػولیبت ضبهل چٌذیي هتغیش هخػَظ ثِ خَد هی ثبضذ (ثغَس هثبل ػولیبت پشداخت ضبهل
ًبم ضخع ،هجلغ ٍ تبسیخ است) .دس ایي ًشم افضاس ،ایي هتغیشّب سا کلیذ ٍاطُ هی ًبهین .ثشای اضبفِ ًوَدى کلیذ ٍاطُ دس
هتي پیبم کبفیست پس اص تؼییي هکبى کلیذ ٍاطُ دس هتي پیبم ،سٍی آى داثل کلیک کٌیذ.
 )15مته پیام :هتٌی کِ ٌّگبم اًجبم ػول ثبیذ اسسبل ضَد ثبیذ دس داخل ایي آیتن ًَضتِ ضَد.
مثال :فشؼ کٌیذ یک پشداختی ثِ آقبی هحوذ هحوذی دس تبسیخ  ٍ 1399/1/1ثِ هجلغ یک هیلیَى داضتِ این ٍ هی
خَاّین ایي تشاکٌص سا اص عشیق پیبهک ٍ ثب هتي صیش ثِ ٍی اسسبل ًوبئین:
آقبی هحوذ هحوذی هجلغ  1000000تَهبى دس تبسیخ  1399/1/1ثِ ضوب تَسظ ضشکت آسبى سیستن هجٌب ٍاسیض
گشدیذ.
ثشای اسسبل ایي هتي ثبیذ هتي پیبم ثػَست صیش ثبضذ:
[جٌسیت] [ًبم] [ًبم خبًَادگی] هجلغ [هجلغ] تَهبى دس تبسیخ [تبسیخ] ثِ ضوب تَسظ ضشکت آسبى سیستن هجٌب
ٍاسیض گشدیذ.

 -5گسارضات
ثشای ثذست آٍسدى خشٍجی هَسد ًیبص ،هی تَاًیذ اص ثخص گضاسضبت استفبدُ ًوبئیذ.
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فشهت کلی گضاسضبت دس ضکل ثبال ًطبى دادُ ضذُ است کِ دس صیش ّش یک ضشح دادُ هی ضًَذ:
 )1تًلبار اصلی :پس اص اًتخبة فیلتشّبی هَسد ًظش ،ثشای تَلیذ گضاسش ثبیذ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ .پس
اص تَلیذ گضاسش ،هی تَاًیذ ثب صدى دکوِ تجذیل ثِ اکسل ٍ یب  ، PDFگضاسش سا ثب فشهت دلخَاُ ،رخیشُ
ًوبییذّ .وچٌیي ثب استفبدُ اص ایي ثخص هی تَاًیذ ًَع کبغز ثشای چبح سا اًتخبة کشدُ ٍ پیص ًوبیطی اص
گضاسش سا دس کبغز اًتخبثی هطبّذُ ًوبییذ.
ثشای چبح ثْتش گضاسضبت ،پس اص تْیِ گضاسش ،اثتذا ثِ تٌظیوبت غفحِ هشاجؼِ کٌیذ ٍ اًذاصُ غفحِ سا
اًتخبة کشدُ ٍ هقبدیش  Headers and Footersسا دس حبلت  Emptyقشاس دادُ ٍ تیک گضیٌِ Print
 Background Colors and Imagesسا ثضًیذ.
 )2تًلبار فیلتر :ثب استفبدُ اص ایي تَلجبس هی تَاًیذ گضاسش سا ثشای یک ثبصُ صهبًی خبظ ٍ یب فشد خبظ (یب ّش
ًَع فیلتشی کِ فشم گضاسش دس اختیبس ضوب هی دّذ) تْیِ ًوبییذ.
 )3اًتخبة ًحَُ هشتت سبصی گضاسش (غؼَدی یب ًضٍلی)
 )4اًتخبة فیلذی کِ هی خَاّیذ گضاسش ثش اسبس آى هشتت ضَد.
 )5اًتخبة فیلذّبیی کِ هی خَاّیذ دس گضاسش ًوبیص دادُ ضًَذ.
گضاسضبت ثِ دٍ گشٍُ گضاسضبت پبیِ ٍ اغلی تقسین هی ضًَذ کِ دس صیش ّش یک ضشح دادُ هی ضًَذ:

 -1-5گسارضات پایٍ
ثب استفبدُ اص فشمّبی گضاسضبت پبیِ هی تَاى اعالػبت هَجَد دس سیستن سا گضاسضگیشی کشد ،ثِ ػٌَاى هثبل
فشم گضاسش اضخبظ ثشای گضاسضگیشی اعالػبت اضخبظ سبختِ ضذُ است ،تَسظ آى هیتَاى توبهی اعالػبت
اضخبظ سا گضاسضگیشی ٍ چبح کشد (هشاحل ٍ تٌظیوبت چبح دس اداهِ ایي ساٌّوب تَضیح دادُ ضذُ است) .توبهی
گضاسضبت قبثلیت هشتت سبصی ٍ تجذیل ثِ اکسل ٍ  PDFسا داسا هی ثبضٌذ.


گسارش اضخاظ :تَسظ ایي فشم لیست اضخبظ ثجت ضذُ دس سیستن قبثل گضاسضگیشی هی ثبضذ.



گسارش مًجًدی کاالَا :تَسظ ایي فشم لیست کبالّبی ثجت ضذُ دس سیستن ثِ ّوشاُ هَجَدی ٍ اسصش اًجبس
ثب تفکیک گشٍُ ٍ صیشگشٍُ قبثل گضاسضگیشی هی ثبضذ.
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گسارش کاردکس کاالَا :تَسظ ایي فشم لیست کبالّبی ثجت ضذُ دس سیستن ثِ ّوشاُ هَجَدی ٍ تؼذاد خشیذ
ٍ فشٍش کبالّب دس ثبصُ صهبًی هطخع ضذُ ثب تفکیک گشٍُ ٍ صیشگشٍُ قبثل گضاسضگیشی هی ثبضذ.



گسارش خذمات :تَسظ ایي فشم لیست خذهبت ثجت ضذُ دس سیستن قبثل گضاسضگیشی هی ثبضذ.

 -2-5گسارضات اصلی
ثب استفبدُ اص فشم ّبی گضاسضبت اغلی هی تَاى اعالػبت هَجَد سیستن دس ساثغِ ثب فبکتَسّب سا گضاسضگیشی
کشد .توبهی ایي گضاسضبت ثش پبیِ اص تبسیخ تب تبسیخ پیبدُ سبصی ضذُ است .توبهی گضاسضبت قبثلیت هشتت سبصی ٍ
تجذیل ثِ اکسل ٍ  PDFسا داسا هی ثبضٌذ.


گسارش فاکتًرَای خریذ :تَسظ ایي فشم لیست فبکتَسّبی خشیذ ثجت ضذُ دس سیستن دس ثبصُ صهبًی هطخع
ضذُ قبثل گضاسضگیشی هی ثبضذ .چٌبًچِ ًَع گضاسش ثشاسبس کبال تٌظین گشدد گضاسضگیشی ثب تفکیک کبال اًجبم
هی گیشد.



گسارش فاکتًرَای فريش ي خذمات :تَسظ ایي فشم لیست فبکتَسّبی فشٍش ٍ خذهبت ثجت ضذُ دس سیستن
دس ثبصُ صهبًی هطخع ضذُ قبثل گضاسضگیشی هی ثبضذ .چٌبًچِ ًَع گضاسش ثشاسبس کبال تٌظین گشدد
گضاسضگیشی ثب تفکیک کبال اًجبم هی گیشد.



گسارش فاکتًرَای برگطت از فريش :تَسظ ایي فشم لیست فبکتَسّبی ثشگطت اص فشٍش ثجت ضذُ دس
سیستن دس ثبصُ صهبًی هطخع ضذُ قبثل گضا سضگیشی هی ثبضذ .چٌبًچِ ًَع گضاسش ثشاسبس کبال تٌظین گشدد
گضاسضگیشی ثب تفکیک کبال اًجبم هی گیشد.



گسارش سًد ي زیان کاال :ایي گضاسش ثشاسبس کبالّبی فشٍختِ ضذُ دس ثبصُ صهبًی هطخع ضذُ ػول کشدُ ٍ
دس ًْبیت سَد ٍ صیبى فبکتَس سا ًطبى هی دّذ .الصم ثِ رکش است هحبسجِ قیوت خشیذ کبال ثشاسبس هیبًگیي
ٍصًی خشیذاسی ضذُ دس ثبصُ صهبًی جذاگبًِ اًجبم هی گیشد ٍ چٌبًچِ فبکتَس خشیذ ثشای کبالیی دس آى ثبصُ صهبًی
ثجت ًگشدد هحبسجِ سَد ٍ صیبى ثػَست «غیشقبثل هحبسجِ» ًوبیص دادُ هی ضَد.



گسارش کامل :ایي گضاسش جوغ کل فبکتَسّبی خشیذ ،فشٍش ٍ ثشگطت اص فشٍش سا دس ثبصُ صهبًی هطخع ضذُ
ًطبى هی دّذ.

 -6امکاوات
اهکبًبت کبسثشدی ًشم افضاس دس ایي ثخص قبثل استفبدُ است:

 -1-6دفترچٍ تلفه
ثب استفبدُ اص ایي فشم هیتَاى لیست دفتشچِ تلفي سا هطبّذُ ٍ هذیشیت کشد.

 -2-6یادآيری َا
تَسظ ایي فشم هی تَاى لیست یبدآٍسی ّب سا هذیشیت کشد ٍ یک یبدآٍسی ثِ سیستن اضبفِ ًوَد.

 -3-6پاک کردن اطالػات
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تَسظ ایي فشم هی تَاى اعالػبت ًشم افضاس سا پبک کشد ٍ اعالػبت ًشم افضاس سا ثِ حبلت اٍلیِ ثشگشداًذ .پبک
کشدى اعالػبت دس سِ حبلت اهکبًپزیش است -1 :پبک کشدى اعالػبت فبکتَسّب  -2پبک کشدى اعالػبت فبکتَسّب ٍ
هحػَالت  -3پبک کشدى کل اعالػبت (فبکتَسّب ،هحػَالت ،اضخبظٍ ،احذّب ٍ )...

 -4-6بُیىٍ سازی پایگاٌ دادٌ
تَسظ ایي فشم هی تَاى اعالػبت رخیشُ ضذُ دس پبیگبُ دادُ سا ثْیٌِ سبصی ٍ اغالح کشدُ ٍ حجن پبیگبُ دادُ
سا کبّص داد.

 -5-6ارسال پیامک
ثب استفبدُ اص ایي فشم هی تَاًیذ ثِ اضخبظ هَسد ًظش پیبهک اسسبل ًوبئیذً .حَُ تٌظیوبت اسسبل هتيّ ،وبًٌذ
هَاسد اضبسُ ضذُ دس تٌظیوبت ًحَُ اسسبل است.

 -7پطتیباوی
اهکبًبت تْیِ ٍ ثبصیبثی پطتیجبى دس ایي ثخص است:

 -1-7تُیٍ پطتیبان
ثب استفبدُ اص فشم تْیِ پطتیجبى هیتَاى ثب اًتخبة هسیش اص اعالػبت ًشمافضاس پطتیجبى گشفت .پیطٌْبد هی ضَد
ثشًبهِ ای هذًٍی جْت کپی پطتیجبى اص اعالػبت ًشم افضاس تْیِ ًوبییذ .ثبصیبثی اعالػبت ثش پبیِ ایي کپی ّبی
پطتیجبى اهکبى پزیش است .الصم ثِ رکش است هی تَاى اص سیستوی ثِ سیستن دیگش پطتیجبى گشفت.

 -2-7بازیابی پطتیبان
ثب استفبدُ اص فشم ثبصیبثی پطتیجبى هیتَاى ثب اًتخبة هسیشی کِ فبیلّبی پطتیجبى دس آى قشاس داسًذ اعالػبت
ًشمافضاس سا ثش پبیِ پطتیجبى اًتخبة ضذُ ثبصیبثی ًوَد.

 -3-7تىظیمات پطتیبان خًدکار
ثب استفبدُ اص ایي فشم هی تَاى پطتیجبًی گیشی خَدکبس سا دس ثبصُ ّبی صهبًی هطخع تٌظین ًوَد کِ ٌّگبم
خشٍج اص ًشم افضاس پطتیجبًی ثػَست خَدکبس اًجبم خَاّذ ضذ.

 -8تىظیمات چاپ
قجل اص گضاسضگیشی ًَع کبغز ( A4یب  )A5سا هطخع کشدُ ٍ دکوِ گضاسش سا کلیک کٌیذ.
Print Background

دس قسوت تٌظیوبت غفحِ اثتذا ًَع کبغز ( A4یب  )A5سا هطخع کٌیذ ،سپس گضیٌِ
 Colors and Imagesسا فؼبل کشدُ ٍ توبهی گضیٌِ ّبی  Headers and Footersسا دس حبلت  Emptyقشاس دّیذ.
ثب استفبدُ اص دکوِ پیص ًوبیص هی تَاًیذ گضاسش خَد سا ثشسسی کٌیذ.
ثب استفبدُ اص دکوِ چبح گضاسش خَد سا چبح ًوبییذ.
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 -9تماس با ما
جْت توبس ثب ضشکت آسبى سیستن هجٌب ٍ یب اسسبل پیطٌْبدات ٍ اًتقبدات خَد هی تَاًیذ ثِ یکی اص سٍشّبی صیش ػول
ًوبییذ:
 -1توبس ثب ضوبسُ ّبی هَجَد دس آدسس
 -2اسسبل پیبم اص عشیق آدسس
 -3اسسبل ایویل ثِ

easysoft.ir/Contact

product.easysoft.ir/Contact

info@easysoft.ir

 -4اسسبل ًظش اص عشیق آدسس

product.easysoft.ir/Comment?pid=16
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