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 ایجاد یک شرکت  ➢
 

نام شررکتی که قرار اسرت ایجاد شرود به فارسری و التین در قسرمت مربوطه وارد و همچنین دوره مالی )بازه  

 زمانی( مورد نظر انتخاب شود.

 

امکان جسرتجو در   جلوگیری از بروز اشرتباه یا ایجاد شررکت با نام یکسرانهنگام ایجاد شررکت جدید به منظور  

همنام آن در ذیل جدول   یشرررکت ها  ،ی تعریف شررده وجود دارد که در هنگام ورود نام شرررکتشرررکت ها

  جستجو و لیست می شوند.



 

سازمان امور مالیاتی  نیاز  اگر مایلید نرم افزار خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نمایید و یا گزارشات مورد

را انتخاب و در غیر اسررتفاده میکنم"   "بلهارائه دهید از پنجره مربوطه   هوشررمند  را به صررورت نرم افزاری و 

 انتخاب شود."خیر استفاده نمیکنم" اینصورت 

 انتخاب شود."بعدی" برای رفتن به مرحله بعد دکمه 

 سازمان امور مالیاتیتعریف الزامات ایجاد شرکت برای گزارشات 

  شوند: برای ارائه گزارشات به سازمان امورمالیاتی می بایست موارد زیر گام به گام تعریف

آرم یا لوگوی شرکت    در پنجره "معرفی شرکت" باید کلیه اطالعات ثبتی شرکت را وارد نمود و همچنین میتوان

 را از رایانه خود بارگذاری کرد.

 



 

 دکمه " بعدی " انتخاب شود. برای رفتن به مرحله بعد 

بعد از معرفی هر   در پنجره "معرفی سررهامداران" باید تمامی اطالعات مربوط به سررهامداران شرررکت را وارد و

 سهامدار دکمه "ثبت" را کلیک کرد تا در جدول زیر آن قرار بگیرد.

 د.درصد نمی تواند باش 100 الزم به ذکر است مجموع درصد سهام کمتر یا بیشتر از 

 

 برای رفتن به مرحله بعد دکمه " بعدی " انتخاب شود.

بعد از معرفی هر   در پنجره معرفی هیئت مدیره باید تمامی اطالعات مربوط به اعضرای هیئت مدیره را وارد و

 شخص دکمه "ثبت" را کلیک کرد تا در جدول زیر آن قرار بگیرد.

 



 

 

 انتخاب شود.برای رفتن به مرحله بعد دکمه " بعدی " 

دکمره "ثبرت" را   در پنجره معرفی برازرسررران برایرد تمرامی اطالعرات مربوطره را وارد و بعرد از معرفی هر شرررخص

 کلیک کرد تا در جدول زیر آن قرار بگیرد.



 

 

 برای رفتن به مرحله بعد دکمه " بعدی " انتخاب شود.

حسرابداری خود را  روش سریسرتم2ه در پنجره ایجاد شررکت، میتوان ب حسراب هابرای تعریف سراختار کدین   

 کدین  نمود:

 به صورت پیش فرض: حساب هاتعریف کدین   .1

و تعریف    شرودمی  تا سرح  معین توسرن نرم افزار به صرورت پیش فرض تعریف حسراب هادر این روش کلیه  

 توسن کاربر به هر نام دلخواه صورت می گیرد. ،تفصیلی هایحساب

 :حساب هابه صورت دستی توسن کاربر و با انتخاب طول کدین   حساب هاتعریف کدین   .2



 

دسرته بندی و نام  و کاربر میتواند   شرودمیتوسرن کاربر تعریف    حسراب هادر این روش سراختار و طول کدین  

 نماید. شرکت تعریف هایحسابدد سیاست و تع را با توجه به نوع فعالیت، حساب ها

 

نرم افزار و سهولت از   و همچنین سهولت استفاده  حساب هاالزم به ذکر است به منظور یکسان سازی سحوح  

اسراس اسرتانداردهای حسرابداری  میبایسرت تا سرح  تفصریلی و بر حسراب هادر تهیه گزارشرات مالی، کلیه  

 گزارشات مالی استفاده نمود. های حسابداری و تهیه تعریف شوند تا بتوان از آنها برای ثبت

مرحله    "ایجاد"  در نهایت با انتخاب مسریر نصرب ایجاد بانکهای اطالعاتی شررکت در کامپیوتر و انتخاب دکمه

افزار به صرورت پیش فرض در  تعریف شررکت به پایان میرسرد که مسریر ایجاد بانکهای اطالعاتی شررکت در نرم 

 نمایش داده شده است. (ROOTمسیر نصب برنامه )



 

مسریر تعریف بانک    به منظور ایمنی بیشرتر در حف  و نگهداری اطالعات خود بهتر اسرت مسریر نصرب برنامه یا

 باشد. درایو نصب شده ویندوز از مسیری به غیراطالعاتی شرکت 

بازرسرین و سرایر  سرهامداران، نام   مشرخصرات شررکت،یادآور می شرود بانک اطالعاتی شررکت مورد نظر شرامل  

 "ایجاد" ساخته و کامل خواهد شد. تنها در این مرحله و با زدن دکمه ،مورد نیاز بانکهای اطالعاتی

 

 حذف یک شرکت  ➢
 

برای حذف اطالعات یک شرررکت از منوی "پرونده" یا در پنجره اولیه به هنگام اجرای برنامه گزینه "حذف یک  

 از تائید سواالت مربوطه، شرکت مورد نظر حذف خواهد شد.شرکت" انتخاب می شود که پس 

 

 انتخاب یک شرکت  ➢
 

و در صرورت نیاز به جسرتجوی    شرودمیی تعریف شرده نمایش داده  شررکت هادر پنجره انتخاب شررکت لیسرت 

بار کلیک بر  2ی تعریف شده و  شرکت هانام شررکت امکان جسرتجوی شرکت وجود دارد. با انتخاب هرکدام از 

 وان آن میتوان وارد محین حسابداری آن شرکت شد.روی عن

 جهت انتخاب یک شرکت میتوان استفاده نمود. Ctrl+Oاز کلید میانبر همچنین 

 

 



 

 اطالعات  پشتیبانی از ➢
 

برای تهیه نسخه پشتیبان از منوی "پرونده" با انتخاب "پشتیبانی از اطالعات" در پنجره باز شده بر اساس نیاز 

 تنظیمات و پارامترهای در نظر گرفته شده نوع پشتیبانی دلخواه تعیین شود.خود وضعیت 

نوع فایل پشررتیبانی را به صررورت فشرررده یا میتوان  با انتخاب گزینه های تعریف شررده در این قسررمت  

 غیرفشرده تنظیم گردد.

"ایجاد پشرتیبان"پشرتیبانی در مسریر انتخاب شرده  دکمه  با انتخاب مسریر پشرتیبانی و در نهایت کلیک روی  

 صورت می گیرد.

 .باشد می الزم به ذکر است مسیر پیش فرض پشتیبانی مسیر نصب برنامه فولدر "....."

 

 هوشمند تعریف تنظیمات پشتیبانی  ➢
  

از اطالعرات بره منوی "پرونرده" رفتره و از آنجرا "تعریف تنظیمرات   هوشرررمنرد  برای تعریف تنظیمرات پشرررتیبرانی  

 از اطالعات" انتخاب شود. هوشمند پشتیبانی 

در مسریر معین شرده انجام خواهد  هوشرمند  با انتخاب و تنظیمات معرفی شرده پشرتیبانی اطالعات به صرورت  

 ه صورت ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه یا تاریخ و بازه دلخواه باشد.این پشتیبانی می تواند ب. گرفت

نکته: اگر در بازه زمانی مورد نظر برنامه در حالت اجرا نباشررد به محا اجرای برنامه پشررتیبانی از اطالعات  

 صورت می گیرد.



 

حالت را از "خاموش" به "روشرن" تغییر داده و   ،وضرعیت به سرمت راسرتدکمه  در پنجره باز شرده با کشریدن 

بعد از تغییر رن  پنجره از قرمز به سرربز و ایجاد تنظیمات دلخواه برای ذخیره تغییرات، دکمه "ثبت تنظیمات"  

 فشار داده شود.

 

 بازیابی اطالعات  ➢
 

ر پنجره باز شرده بعد برای بازیابی اطالعات به منوی "پرونده" رفته و سرپس "بازیابی اطالعات" انتخاب شرود. د

 "بازیابی اطالعات" کلیک شود.دکمه از انتخاب گزینه های مورد نظر 

برای بازیابی اطالعات چند شررکت به صرورت همزمان )در صرورتی که نسرخه پشرتیبان کلیه شررکت ها موجود  

ت یکجا  یی که در نسرخه پشرتیبان وجود دارند همراه با نام و مشرخصرات شررکت به صرورشررکت هاباشرد( کلیه  

 تعریف می شوند.

 

 پشتیبان گیری از تمام شرکت ها  ➢
 

برای پشرتیبان گیری از تمام شررکت ها به منوی "پرونده" رفته و از آنجا "پشرتیبان گیری از تمام شررکت ها"  

 پشتیبان" کلیک شود. "ایجاددکمه انتخاب شود. در پنجره باز شده پس از انجام تنظیمات دلخواه روی 

 .باشد میی تعریف شده در نرم افزار شرکت هافایل پشتیبان ایجاد شده حاوی کلیه اطالعات 



 

 

 

 شرکت هادریافت اطالعات بین   ➢
 

" و شرررکت هابه منوی "پرونده" رفته و از آنجا "دریافت اطالعات بین  شرررکت هابرای دریافت اطالعات بین 

"، "دریرافرت کراالهرا"، "دریرافرت فراکتورهرا"، "دریرافرت چکهرا"، حسررراب هراسرررپس یکی از گزینره هرای "دریرافرت  

 "دریافت تسهیالت و اقساط" و "دریافت اسناد" انتخاب شود.



 

 

بهتر اسرررت قبرل از انجرام این عمرل و همران ابتردا برای جلوگیری از بروز هرگونره مشرررکرل احتمرالی از اطالعرات  

را انتخاب و با توجه به نیاز  حسراب هانسرخه پشرتیبان تهیه گردد و سرپس به منوی مربوطه رفته و دریافت  

کره قرار اسرررت از آن اطالعرات   خود هرکردام ازگزینره هرای مربوطره را تیرک و در پرایین پنجره نیز نرام شررررکتی

 "دریافت " کلیک شود.دکمه دریافت شود را انتخاب و در پایان روی 

تسررهیالت و اقسرراط و اسررناد نیز با جابجایی بین سررربرگهای  ، چکها،  فاکتورها،  همچنین برای دریافت کاالها

 مربوطه به همین شیوه عمل می شود.

 .شودمی"انصراف" از ادامه عملیات جلوگیری دکمه ک روی الزم به ذکر است در هر مرحله از کار با کلی

 

 شرکت هاارسال اطالعات بین  ➢
 

تسرهیالت و اقسراط و اسرناد نیز همانند دریافت اطالعات عمل ، چکها،  فاکتورها،  کاالها، حسراب هابرای ارسرال 

 .شودمی

گردد نسخه پشتیبان تهیه شود. به منوی  در ابتدای کار از اطالعات شرکتی که قرار است اطالعات به آن ارسال 

 "پرونده" رفته و از آنجا "ارسال اطالعات" انتخاب شود.

برا توجره بره نیراز خود هر کردام از گزینره هرای مربوطره را تیرک و شررررکرت مورد نظر خود را نیز از پرایین پنجره  

 "ارسال" کلیک شود.دکمه انتخاب و در پایان روی 



 

 

 

 شرکت ها فعال یا غیرفعال کردن  ➢
 

نمایش داده شررود یا خیر از این گزینه اسررتفاده   شرررکت های تعریف شررده در لیسررت شرررکت هابرای اینکه 

 میشود.

 

 برگشت اسناد ثبت شده  ➢
 

برای تغییر در اسرناد ثبت شرده )به صرورت هوشرمند یا دسرتی( الزم اسرت به منوی "پرونده" رفته و از آنجا 

 "برگشت اسناد ثبت شده " انتخاب شود.گزینه ی 



 

پس از باز شردن پنجره مورد نظر محدوده ای که باید اسرناد از ثبت خارج شرود را با وارد کردن دامنه شرماره  

"ثبت" در باالی پنجره، اسناد از حالت ثبت خارج و قابل دکمه  سند و تاریخ سند انتخاب و پس از آن با کلیک  

 اصالح میشوند.

 

 کپی سند ➢
 

باز شرده وضرعیت   و سرپس "کپی سرند" انتخاب می شرود. در پنجره  برای کپی اسرناد به منوی "پرونده" رفته

از    سرند جدید یا سرند موجود،  یک به  ،کپی را وارد و پس از انتخاب سرندی که قرار اسرت از آن کپی تهیه شرود

 به پایان میرسد. باالی پنجره با کلیک روی "کپی سند" مراحل

 .باشد میسند جدید در پایین فرم قابل نمایش 

 



 

 جدیدی کپی نمود. با انتخاب سند مورد نظر آن سند را به سند میتوان همچنین در فرم سند حسابداری 

 

 سند  هایحساب کپی  ➢

 

"کپی سررند " و   دلخواه موجود در یک سررند میتوان به منوی "پرونده" رفته و از آنجا  هایحسرراببرای کپی  

 سند" انتخاب شود. هایحسابسپس "کپی 

شرود را انتخاب و سرند  شرماره سرندی که باید از روی آن کپی پس از انتخاب وضرعیت کپی،در پنجره باز شرده  

  .شودمینمایش داده 

سرندی که باید در آن  در پایین فرم  که تیک زده شرود برای کپی انتخاب میشروند، حسراب هاهر کدام از ردیف  

 انتخاب شده کپی میشوند. هایحساب" حساب هاکپی شود انتخاب و پس از کلیک روی گزینه "کپی 



 

 جایگزین کردن یک حساب با حساب دیگر  ➢
 

غیره.  حسررابرسرری داخلی و   که به هنگام کنترل اسررناد، حسررابرسرری، کند میاین امکان این ویژگی را ایجاد  

کنترل های داخلی بیشررتر قصررد تغییر    اسررناد، اشررتباهی رد داده باشررد یا به دلیلچنانچه در تعدادی از  

 سریع اقدام نمود. به صورت یکجا ومیتوان  ،خاصی را داشت هایحساب

با حسرراب دیگر"    به منوی "پرونده" رفته و سررپس گزینه "کپی سررند" و سررپس "جایگزین کردن یک حسرراب

 انتخاب شود.

 



 

که قرار اسرت تغییر   در فرم باز شرده پس از انتخاب نام و کدحسراب تفصریلی  ویرایش،به منظور سرهولت عمل  

از لیسرت نمایش    .شرودمیداده   کند لیسرت سرندهایی که حسراب در آنها گردش دارد در پایین فرم نمایش

 .دلخواه را برای این منظور انتخاب نمود کلیه اسناد موجود در لیست یا اسنادمیتوان داده شده 

 

نهرایرت نرام حسررراب   ین میتوان برای تغییر نرام حسررراب، برازه زمرانی یرا دامنره اسرررنراد را محردود کرد درهمچن

 جایگزین میشوند. حساب ها و در پایان تایید، تفصیلی جدید را وارد کرده و با زدن دکمه "جایگزین حساب"

 

 کپی کردن شرح کلی یک سند در سندهای دیگر  ➢
 

سرند در سرندهای   آنجا گزینه ی "کپی سرند" و سرپس "کپی کردن شررح کلی یکبه منوی "پرونده" رفته و از  

  دیگر" انتخاب شود.



 

نظر و در نهایت زدن   در قسررمت مربوطه شرررح کلی سررند را وارد کرده و با محدود کردن اسررناد به بازه مورد

 دکمه "جایگزین شرح" عملیات به پایان میرسد.

 

 سندهای دیگر  (هایردیف )  هایحساب سند در  کپی کردن شرح یک حساب )ردیف( ➢
 

  هایحسابحساب سند در    به منوی پرونده رفته و از آنجا گزینه ی "کپی سند" و سپس " کپی کردن شرح یک

در فرم باز شرده بعد از وارد کردن شررح مورد نظر و محدود کردن بازه جایگزینی   سرندهای دیگر" انتخاب شرود.

 "جایگزین شرح" عملیات به پایان میرسد.دکمه نهایت زدن  و در

 دلخواه سند مورد نظر جایگزین خواهد شد. هایردیفبا این کار شرح دلخواه در 

 

 ترکیب سند  ➢
 

میگیرد. به طور مثال در   این عمل برای ترکیب اسرناد روزانه یا هفتگی یا ماهانه یا دلخواه مورد اسرتفاده قرار

سرند حسرابداری یا  10همه  میتوان  امکان   سرند حسرابداری مالی و فروش و ... ثبت می شرود با این  10یک روز 



 

.( به دلخواه را در یک سررند واحد .فروش و .،  سررند )مالی  هرکدام از سررندهای ثبت شررده را به تفکیک نوع

 ترکیب نمود.

سرپس "ترکیب سرند"  "پرونده" رفته و از آنجا "تجزیه و ترکیب اسرناد" و  برای ترکیب اسرناد با یکدیگر به منوی

 انتخاب شود.

این سرند  ،ترکیب بعد ازنکته:  )  در فرم باز شرده در ابتدای فرم، سرندی که قرار اسرت با سرند دیگر ترکیب شرود

این سند بعد از ترکیب  نکته:  )  شود  ( را انتخاب کرده و در انتهای فرم سندی که قرار است ترکیبشود میخالی  

"ترکیب  دکمه  میماند( را انتخاب و پس از زدن  به عنوان یک سررند جدید با همان شررماره و تاریخ قبلی باقی

 پایان میرسد. سند" در باالی فرم عملیات به

 عملیات ترکیب اسرناد از  پس بهتر اسرت قبل از انجام هرگونه ترکیب اسرناد قابل برگشرت نیسرتتوجه شرود که  

 اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

 



 

 تجزیه سند  ➢
 

برای تجزیه اسرناد به  .  یک سرند را به چند سرند تقسریم نمودمیتوان  توسرن تجزیه سرند برعکس "ترکیب سرند" 

 سند" انتخاب شود. منوی "پرونده" رفته و از آنجا "تجزیه و ترکیب اسناد" و سپس "تجزیه

و پس از انتخاب    ابتدا وضرعیت انتقال از طری  موارد پیشرنهاد شرده انتخاب گرددعد از باز شردن فرم مربوطه  ب

دلخواه    هایحسابکنار آنها،   که میتوان با زدن تیک در  شودمینمایش داده    حساب هاسند مورد نظر لیست  

ا زدن دکمه  کند را انتخاب و در نهایت ب را انتخاب کرد. در پایین فرم سررندی که قرار اسررت به آن انتقال پیدا

 انتخاب شده به سند جدید انتقال پیدا میکنند. هایحساب " در باالی فرم مربوطه،حساب ها"انتقال 

 

عملیات تجزیه اسرناد از    پس بهتر اسرت قبل از انجام هرگونهتجزیه اسرناد قابل برگشرت نیسرت  توجه شرود که  

 اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

 



 

 مرتب سازی اسناد ➢
 

تاریخ و ... به منوی "پرونده" رفته و از آنجا گزینه "مرتب سازی ، برای مرتب سازی اسناد بر اساس شماره سند 

 اسناد" انتخاب شود.

 

سرندهای صرفر شرده   در کرکره )لیسرت( مربوطه پس از انتخاب نوع مرتب سرازی و تیک زدن یا نزدن "حذف

 زده و عملیات مرتب سازی اسناد به پایان میرسد. "مرتب سازی" رادکمه قبل از مرتب سازی" در باالی فرم 

 .کند می مرتب سازی بر اساس شماره سند: تمامی اسناد را بر اساس شماره سند آنها مرتب ➢

بنابراین اگر  .کند میمرتب سرازی بر اسراس تاریخ سرند: تمامی اسرناد را بر اسراس تاریخ سرند مرتب   ➢

تاریخ ثبت شرود بعد از   ثبت سرندی از قبل فراموش شرده باشرد و اکنون ثبت شرود اگر بر اسراس همان

نی صرحی  رفته و در بازه ی زما  مرتب سرازی اسرناد بر اسراس تاریخ با شرماره جدید به تاریخ مورد نظر

 . ممکن اسرتکند مییادآوری می شرود در این روش شرماره سرندهای مرتب شرده تغییر    قرار می گیرد.

 با توجه به پس و پیش بودن تاریخ ها کلیه اسناد شماره های جدیدی پیدا کنند.

می شروند و   سرند بر اسراس کد حسراب مرتب  هایردیفمرتب سرازی بر اسراس کد حسراب: تمامی  ➢

 .باشد میتوجهی به بدهکار یا بستانکار بودن آنها نمی شود و مالک عمل کد حساب 



 

اسراس حروف    هر سرند بر اسراس نام حسراب )بر  هایردیفمرتب سرازی بر اسراس نام حسراب: تمامی   ➢

 .الفبا( آنها مرتب می شوند 

  هایردیفسرپس  هکار وبد   هایردیفمرتب سرازی بر اسراس سرتون بدهکار: بر این اسراس ابتدا کلیه   ➢

 .بستانکار به ترتیب پشت سر هم آورده می شوند 

سررپس  بسررتانکار و  هایردیفمرتب سررازی بر اسرراس سررتون بسررتانکار: بر این اسرراس ابتدا کلیه   ➢

 بدهکار به ترتیب پشت سر هم آورده می شوند. هایردیف

که سرندهای  میدهد  سرازی" این امکان راالزم به ذکر اسرت تیک زدن "حذف سرندهای صرفر شرده قبل از مرتب  

)اسرنادی که دارای تراکنش باشرند( قابل  هجو و خالی حذف شروند و بعد از مرتب سرازی تعداد واقعی اسرناد

 مشاهده باشد.

هرگونه عملیات مرتب   پس بهتر اسرت قبل از انجام مرتب سرازی اسرناد قابل برگشرت نیسرت توجه شرود که 

 .از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید سازی اسناد 

 

 خروج از برنامه  ➢
 

میتوان بره منوی  ،  Ctrl+Xو کلیرد میرانبر    برای خروج از برنرامره عالوه بر زدن دکمره ضرررربردر در براالی نرم افزار

 رفته و از آنجا "خروج از برنامه" را انتخاب کرد. "پرونده"

 

 



 

 ((Ctrl+N تعریف حساب ➢
 

که در اين  اسرت  الزم به ذکر  .باشرد میدر سرحوح مختلف   حسراب ها  فیتعر  یشرروع حسرابدار   یگام برا نیاول

 در اسناد یدارند و تنها زمان  فیتعر تیقابل یلیو تفص  نیمع،  کل، فصلسر  در چهار سح : حساب ها، نرم افزار

و   یافتیدفتر چک در،  و پرداخت  افتیبرگه در،  یحسررابدار  سررند ، د یفاکتور خر، مربوطه اعم از فاکتور فروش

سرح    نیو ... اثرگذار هسرتند که تا آخر هوشرمند  اسرناد    یفرض ها  شیپ  فیتعر  نیو ... و همچن  یپرداخت

 یاسرناد حسرابدار   رهیامکان ثبت و ذخ  نصرورتیا  ریدر غ ،شرده باشرند   فیتعر  یلیتفصر سرح  یعنیمربوطه  

 وجود ندارد.

،  فروش   فاکتور، یمختلف اعم از سرند حسرابدار   یدر فرمها و برگه ها یلیتفصر  هایحسرابتنها    گرید  ریتعب  به

 .و انتخاب خواهند بود تیدفتر چک و ... قابل رو

 وجود دارد: حساب ها فیتعر  یراه برادو 

،  زده شرود   کیت  "نیفرض تا سرح  مع  شیبه صرورت پ  ن یکد   فی"تعر  نهیشررکت گز   جادیاگر در هنگام االف. 

که توسرن کاربر انجام   یکار  تنها و پردازدیحسراب م  یبه معرف  نیتا سرح  مع  هوشرمند نرم افزار به صرورت  

شرده اضرافه   جادیا  هایحسراببه  سرازمان   قهیسرل و  ازیرا بر اسراس ن یلیتفصر  هایحسرابکه    نسرتیا  ،شرودمی

 .د ینما فیفرض نرم افزار تعر شیپ یرا در دسته بند  یلیتفص هایحساب تنها نام  گرید ریبه تعب ایکند و 

از    کیرا در هر ن یکد   طول زانیم  د یکاربر با  زده شررود، کیتوسررن کاربر" ت ن یکد   فی"تعر نهیاگر گز  یولب.  

به صررورت الگو در نرم افزار ثبت  نیا  که وارد کند   یبه صررورت دسررت یلیو تفصرر  نیمع کل،،  سررحوح سرررگروه

 نیکنرد و در ح  تیرالگو تبع  نیاز ا  د یر" براهیر"اطالعرات پرا ی" در منوحسررراب هرا  فیو در هنگرام "تعر  شرررودمی

 شده تجاوز کند. فیاز حد تعر د ینبا ن یطول کد  زانینظر، م مورد یو وارد کردن کدها حساب ها فیتعر



 

" و سررپس حسرراب  ی" رفته و از آنجا "معرفهی"اطالعات پا  یحسرراب توسررن کاربر به منو ن یکد   فیتعر  یبرا

"نام ،  خود "کد سررفصرل" ازیو سرپس با توجه به ن  زده " راد یابتدا دکمه "جد   حسراب ها" انتخاب شرود.  فی"تعر

 د یی"ثبت" جهت تادکمه  مربوطه انتخاب شرود و در آخر   ی" از کرکره  سررفصرل  سررفصرل" وارد و سرپس "نوع

 .شودمیاضافه  نیی. بعد از ثبت کد و نام حساب سرفصل به پنجره پاشود زده یینها

را در   ازین  مورد شرده حسراب کل  جادیحسراب کل" در مقابل حسراب سررفصرل ا  جادیبا انتخاب "ا  توانیم حال

" و نیحسراب مع  فی"تعر، "کل  حسراب  فیپنجره رفته و از آنجا "تعر  یباال  یبه منوها ایکرد و    فیتعر  نجایهم

مورد    هایحسراب یگروه باالتر و آدرس ده  حسراب " رفته و با وارد کردن کد و نام   یلیحسراب تفصر  فی"تعر

 کرد. یمعرف لیخود را تا سح  تفص  ازین

 



 

 ای"حذف"    انتخاب  مرحله با  نیدر هم  توانیحسراب سررفصرل باشرد م  شیرایو  ایبه حذف    ازیضرمن اگر ن  در

 " اصالحات مورد نظر را انجام داد.شیرای"و

" که در یلیتکم  "ثبت اطالعات  یبه منو لیحسراب تا سرح  تفصر  فیکه حتما بعد از تعر  شرودمینشران    خاطر

و   غیرهو   یشرناسره مل،  یکدپسرت، تلفن  اعم از آدرس، یرفته و در آنجا اطالعات کل  باشرد میفرم   نیهم  یباال

 یبرا  تیقسرمت وارد و در نها نیدر ا  حسراب ها  از  کیهر  یمجاز برا  یبسرتانکار   ای  یسرقف بدهکار   نیهمچن

 .شود اطالعات وارد شده دکمه "ثبت" زده رهیذخ

 

 حساب ها اعتبار  نییتع ➢
 

حسرراب   ی  مانده  شررود یم  نییتع  یبسررتانکار   ای  یهر حسرراب دلخواه مبلا اعتبار بدهکار   یکه برا  یهنگام

توان به صررورت  یبرنامه م  ماتیتنظ  مربوطه حداکثر تا مبلا مشررخص شررده قابل ثبت خواهد بود که البته در

 داد. رییدلخواه تغ

  هایحسراب  طرف نیپاس نشرده خود و هم چن یمانده حسراب و مبلا چک هامیتوان    تیقابل نیاسراس ا  بر

 شرکت را کنترل کرد.

  فی "تعر  سرپس " وهی"اطالعات پا  یشرود که در منو یاسرتفاده م حسراب هااعتبار    نییمنظور از تع نیا  یبرا

  نیی تع  ی"روش جستجو  انتخاب  " را زده و پس ازد ی" قرار دارد و دکمه "جد حساب هااعتبار    نییحساب" و "تع

" باشرد و وارد کردن مبلا مورد  ی"انتخاب  ای""،دامنه"و  حسراب ها  به صرورت "همه  توانی" که محسراب هااعتبار  

 اعتبار داد. حساب ها " ثبت" بهدکمه نظر و زدن 



 

 

جدول را زده و با انتخراب    یباال "حذف اعتبرارها" در نهیگز میتوان  داده شرررده   یحذف اعتبرارها یبرا  نیهمچن

 نظر را حذف کرد. مورد اعتبار حساب، حذف اعتبار حساب ها یروش جست و جو

 

 حساب ها  چارت ➢
 

حسراب" و در   فی"تعر  تمی" آهی"اطالعات پا  یاز منو  یشرده به صرورت درخت  فیتعر  هایحسرابمشراهده    یبرا

 شود. ی" انتخاب محساب ها"چارت  تینها

از  سرتیکاف .باشرد میرا هم دارا   حسراب هاکردن    شیرایو تینگاه قابل  کینمودار عالوه بر مشراهده در  نیا

 حسرراب هاهرکدام از   یرو راسررت  کیبا کل  ایمورد نظر را انتخاب و   تیباکس سررمت راسررت نمودار، فعال

 الزم را انجام داد. شاتیرایو



 

 

 حساب ها ارتباط با  نیی ثابت، تع یلیتفص فی ثابت، تعر یلیگروه تفص فی تعر ➢
 

تا سررح    حسرراب  فیشرررکت عالوه بر تعر یازهایکه با توجه به ن دهد یامکان را به کاربر م نیا  بخش، نیا

بسرازد. نیز ثابت  یلیتفصر سرح  در  یهایحسرابو مشرخص،    شرتریب  یها یدسرته بند  یبتواند برا ،یلیتفصر

 یلیگروه تفصرر  فیثابت" و سررپس "تعر یلیتفصرر  ی"، "معرفهی"اطالعات پا  یبه منو  سررتیکار کاف نیا  یبرا

 یبرا  ثابت، گروه مورد نظر را سراخت.  یلیکد و نام گروه تفصر  کردن " و واردد ی"جد دکمه ثابت" رفته و با زدن  

  ثابت" یلیتفص  جادی"ا  یپنجره رو  نییثابت در پا  یلینام گروه تفص  شیاز نما  بعد   ستیکاف  ند یفرا نیا لیتکم

 ثابت مورد نظر را ساخت. یلیکرد و حساب تفص کیکل



 

 

 یو مابق   ثابت  یلیتفصر  هایحسراب  نیحتما ب  د یثابت با یلیکه بعد از اتمام سراخت تفصر د یداشرته باشر  توجه

کرده و   کی" کلحسررراب ها ارتباط با  نیی"تع  یمنو  یمنظور رو نیانجام ا  یبرا.  کرد  جادیاارتباط    حسررراب ها

روش جسررتجو و در آخر زدن   انتخاب ثابت و یلی" و وارد کردن کد و نام گروه تفصررد یپس از زدن دکمه "جد 

 شود. یم جادیا لیتفص هایحسابارتباط در سح   نیدکمه "ثبت" ا

   حساب هاارتباط با  نییتع، نهیمراکز هز  فیتعر ، نهیگروه مراکز هز  فی تعر ➢
 

و امور   یبند   دسررته یمربوط به پروژه ها و شررعب را به راحت  هایحسررابمیتوان  امکان   نیاسررتفاده از ا با

ثابت"   یلیتفصر  یداده شرده در قسرمت "معرف  حاتیتوجه به توضر با مربوط به آن را انجام داد.  یحسرابدار 

 کرد.  فیتعر نهیمرکز هز  حساب ها یبرا توانیم نیهمچن

" رفته  نهیگروه مرکز هز   فی" و سرپس "تعرنهیهز   مرکز   ی"، "معرفهی"اطالعات پا  یبه منو  سرتیکار کاف نیا  یبرا

  نرد یفرا  نیا  لیرتکم یبرا مورد نظر را سررراخرت.  نرهینرام گروه مرکز هز   و  " و وارد کردن کرد د یر"جرد دکمره  و برا زدن 

  و حسررابکرد   کی" کلنهیمرکز هز   جادی"ا  یپنجره رو  نییدر پا  نهیمرکز هز   گروه نام   شیبعد از نما  سررتیکاف

 مورد نظر را ساخت. نهیهز  مرکز 



 

 
 

حسراب   یمابق  و  نهیمرکز هز   هایحسراب نیحتما ب  د یبا  نه،یتوجه نمود که بعد از اتمام سراخت مرکز هز   د یبا

" و وارد  د یدکمه " جد   زدن  کرده و پس از  کی" کلحسراب هاارتباط با    نیی"تع  یمنو  یکرد. رو  جادیارتباط ا  ها

 شود. یم جادیارتباط ا نی"ثبت" ا دکمه و انتخاب روش جستجو و در آخر زدن نهیکردن کد و نام مرکز هز 

 بانک )عرضه کننده(  یمعرف ➢
 

 ریدا  یبانکها  هیکل)  بانکها یالزم اسررت تا تمام یا  سررهیو مقا  یتیریگزارشررات مد  هیته  ینرم افزار برا نیا  در

به   یو ربح  کند میعمل   مسررتقل  به صررورت ند یفرآ  نیا  دلخواه،  یصررراف اینهاد   ایهر ارگان   یحت  ایکشررور و 

 .شوند  فیتعر ستمیدر س (شده ندارد  فیتعر هایحساب بانکها و

دکمره   .شرررود  برانرک عرضررره کننرده" انتخراب  ی" رفتره و از آنجرا "معرف  هیر"اطالعرات پرا  یمنظور بره منو  نیا یبرا

 زده شود. ند ی"ثبت" به منظور اتمام فرآ کردن نام بانک دکمه" و بعد از وارد د ی"جد 



 

 

 

 ی واحد پول فی تعر ➢
 

 یبرا  ستیکاف فقن  ،شده اند   فیفرض تعر  شیبه صرورت پ ازیمورد ن  یپول یاز واحدها  ینرم افزار برخ نیا  در

"اطالعات    یبه منو  حساب ها  با  شده  فیتعر  یپول یارتباط واحدها  نییتع  ایو   شتریب  یپول  یافزودن واحدها

کاربر با حسررراب ها ارتباط    ازیمورد ن  یپول یها" رفتره و در آنجرا واحد یواحد پول  فیارز" و "تعر  ی"، "معرفهیرپا

 ریدر ز ارز  مربوطه، نام خالصره یمنظور بالفاصرله بعد از انتخاب نام ارز با کشرور در کرکره   نیا  یبرا برقرار کنند.

 .شودمیداده  شیآن نما

 



 

 

 حساب ها ارتباط با  نییتع ➢
 

 ای" و  حسراب هاارتباط با همه    نییارتباط با حسراب اعم از "تع  نییتع  یجسرتجو  یاز روشرها یکی  سرتیکاف

و  کیمورد نظر ت  هایحساب  " انتخاب شرود و در سمت راست یبه صرورت انتخاب  حسراب هاارتباط با   نیی"تع

 " و "ثبت" زده شود.د یی"تا ی نهیگز  تیدر نها

 

 ی اطالعات ارز  خچهی تار ➢
 

ثبت و   سرتمیسر  و فروش ارز در  د یالزم اسرت اطالعات مربوط به خر  یتیریو ارائه گزارشرات مد  هیمنظور ته  به

 شود. یگانیتوسن نرم افزار به صورت روزانه با

پس از زدن   و  " رفترهیاطالعرات ارز   خچرهیارز" و سرررپس "ترار  ی" "،معرفهیر"اطالعرات پرا  یکرار بره منو  نیا  یبرا

کردن عرضررره    فی"روش تعر فروش" و انتخراب  مرتی" و "قد یرخر  مرتی" و "قخی" و وارد کردن "ترارد یردکمره "جرد 

 .ردیگ یانجام م ند یفرآ نیکننده" و در آخر زدن دکمه "ثبت" ا

شرده اند و   فیتعر )عرضره کننده("  بانک  یکه در قسرمت "معرف یارز   یعرضره کننده ها یقسرمت برا نیا  در

 .شودمیدر نظر گرفته  ها متیق نیا ،داده شد   یتوض



 

 

 

 یواحد پول رییتغ ➢
 

از امکانات   گرید یکی  گردد. هیته  بانینسرخه پشرت  یحسرابدار  سرتمیقسرمت از سر  نیاسرت قبل از انجام ا  بهتر

مربوطه    یاگر در اواسرررن دوره مرال  کره دهرد یرامکران را م نیاسرررت کره بره کراربر ا  یواحرد پول  ریینرم افزار تغ نیا

و با زدن چند  یدهد( بتواند به راحت  رییتغ  لیدل  هر خود را به  یواحد پول  ای) کند   رییکشرور تغ  جیرا  یواحد پول

و از هر   یتمام اسناد و مدارک ثبت شده در نرم افزار را به راحت هیثان دکمه و وارد کردن اطالعات در عرض چند 

  ریی " و سرپس "تغهی"اطالعات پا  یبه منو  سرتیکار کاف نیا  یبرا داد.  رییتغ د یجد   یپول  دلخواه به واحد   خیتار

"انتخراب حالت نرد ارز" دلخواه    نی" و همچننیگز یجا  ی"نام ارز" و "واحد پول  کردن " رفتره و با واردیواحد پول

 انجام داد. یرا به راحت ند ی" فرآاتی"ثبت عملدکمه و در آخر زدن  مربوطه یاز کرکره 



 

 

اسرت که در   شینما قابل  نیینرد ارز روزانه در جدول پا  کامل شرده باشرد،  یاطالعات ارز  ی  خچهیقبال تار اگر

اطالعات را   یداخل جدول" تمام ارز  "پاک کردن نرددکمه  با زدن    توانیجدول م  نیکاربر به ا ازیصرورت عدم ن

مربوطه    ارز" پنجره  فی"تعردکمه  با زدن  یباشررد به راحت د یارز جد   فیبه تعر  ازیمرحله اگر ن  نیا در  حذف کرد.

 .باشد میبه آن باز و بعد از وارد کردن اطالعات قابل استفاده 

 

 ( Shift+F1)  انبار فی تعر ➢
 

  توانیم  ،" رفتهانبار  فیانبارها" و سرپس "تعر  ی" و از آنجا به "معرفهی"اطالعات پا  یانبارها به منو  یمعرف  یبرا

 کرد. یخود معرف تیفعال یانبار برا تینها یب



 

انبار   یمعرف  ند ی" را زده و پس از وارد کردن شررماره انبار و نام انبار و در آخر زدن دکمه "ثبت" فرآد ی"جد دکمه  

 .رسد یبه اتمام م

 

 

 هر انبار  یبراسند هوشمند  ماتیتنظ فی تعر ➢
 

  ی" در منو فرض  شیپسرند هوشرمند    فیکه در قسرمت "تعر  یصرنعت  ای یبازرگان یحسرابدار   یها  بر ثبت  عالوه

در   یدلخواه  ایرو    جرداگرانره  ثبرت  میهر انبرار دلخواه بخواه  یچنرانچره برا  ،شرررود  یم  فی" تعرهیر"اطالعرات پرا

هر انبار" رفته    یبراسند هوشمند    ماتیتنظ  فی"تعر  یانبار به منو  یپس از معرفمیتوان    ،ثبت شود  یحسابدار 

فروش    یکاال" و "حسابدار   د یخر  یفرض "حسابدار   شیپ  یهاثبت  ،و در آنجا پس از وارد کردن نام و شماره انبار

به   یبازرگان  یفرض را از حسرابدار   شیسرمت راسرت جابجا شرد و پ  یمنو در  توانیم  نی)همچننموده  کاال" وارد  

 اتمام کار زده شود. ی"ثبت" برادکمه حالت داد( و سپس  رییتغ یصنعت یحسابدار 



 

 

  شده باشد:  فیتعر  ریاز مراحل ز  یکیمرتبن حتما در    هایحساب  د یکاال با  اتیعمل  یثبت اسناد حسابدار   یبرا

 .فرض شیپ هوشمند سند  فیتعر، انبار یمعرف، کاال یمعرف

شرده   فیتعر  هوشرمند  مرتبن و  هایحسراباز   ،کاال در مرحله اول  اتیعمل یدسرتور نحوه ثبت اسرناد حسرابدار 

 .شود یم ییاجرا کاال یبر رو

 

شرده    فیتعر  هوشرمند  مرتبن و  هایحسرابدسرتور مربوطه را از   ،نشرده باشرند   فیقسرمت تعر  نیچنانچه درا و

مربوط بره سرررنرد   مراتیکرل تنظ  ،پنجره ی" در براالمراتی"حرذف تنظدکمره   .کنرد میو اجرا    افرتیر"انبرار" در یبر رو

فعال حذف    فیمربوط به رد  ماتیفقن تنظ  ،"حذف حسرراب" ی  نهیرا حذف و گز   یانتخاب  انبار یبرا  هوشررمند 

 مانند.یم یباق حساب ها یمابق  و شود یم



 

 نیحسراب" ا  فی"تعردکمه  پنجره با زدن   یدر باال د یبا  ،باشرد  د یبه سراخت حسراب جد  ازیمرحله اگر ن نیا  در

 " باز خواهد شد.ها حساب تعریفپنجره " تمیآ نیا یبر رو کیهنگام کل به عمل را انجام داد.

 

 .کند می اجرا "هی"اطالعات پا یفرض" در منو شیپ هوشمند سند  فیدستورات را از "تعر نیا انیدر پا و 

 

 

 ( Shift+F2)  واحد شمارش یمعرف ➢
 

 نیهر کاال چند  یبرامیتوان  به کار   دنیشرمارش و سررعت بخشر یواحدها  لیتبد  تیامور و قابل یراحت  یبرا

 نیا  یبرا ( و ... در نظر گرفرت.گرم   گرم وکیلو )   ایر( تر یل  یلیمو   تریواحرد شرررمرارش همراننرد )کرارتن و عردد(، )ل



 

بعد از باز شردن پنجره    .شرودمی  واحد شرمارش" انتخاب  ی" رفته و از آنجا "معرفهی"اطالعات پا  یمنظور به منو

 زده شود. ند یاتمام فرآ ی"ثبت" برادکمه  دلخواه " را زده و بعد از وارد کردن نام واحد شمارشد ی"جد دکمه 

"ثبرت دکمره    اتمرام  کرده و پس از  کیر" کلشیرای"ودکمره   ینرام واحرد شرررمرارش رو  شیرایبره و  ازیرصرررورت ن  در

 زده شود. فیهمان رد ی"حذف" رودکمه حذف واحد شمارش هم  یبرا پنجره زده شود. ی" در باالشیرایو

 
 

 

  یبرا سند هوشمند  ماتیتنظ /هرکاال شمارش واحد  /کاال /کاال  یگروه فرع / کاال یگروه اصل فی تعر ➢
 هر کاال 

 

کاال" انتخاب    یاصرل  گروه  فیکاال" رفته و از آنجا "تعر  ی" سرپس "معرفهی"اطالعات پا  یکاال به منو  یمعرف  یبرا

گروه   جرادی"ا  ی"ثبرت" رودکمره  " و وارد کردن کرد گروه و نرام گروه و زدن  د یر"جرد دکمره  از زدن    بعرد   شرررود.  یم

مرحله قبل   اتیمانند عمل و  کاال" انتخاب شرود  یگروه فرع  فی"تعر  یپنجره منو  یاز باال ایکرده و  کی" کلیفرع

 ایر"محصرررول" و ،  "قحعرات"، "مواد و کاال "  شررروند و نوع کاال از نظر  فیتکرار شرررود تا کاالها تک به تک تعر

 ایر" و  فوی"ال، "فوی"فرا  تیرریو نگرش مرد   ازیرن  اسررراس  هرا" بر  یموجود  ی"روش برآورد  نی"خردمرات" و همچن

  رهی ذخ یبرا  تی" انتخاب شرود و در نهارفعالی"غ ای"فعال" و   تیوضرع  نی"اسرتاندارد" و همچن  ای" و نیانگ ی"م

 "ثبت" زده شود.دکمه  مرحله نیو اتمام ا یینها



 

 
 :کاالها یگذار  متیو ق یر یاندازه گ یها روش

وارد  زودتر  که یمتیمواد با ق  ایمحصرول    ،کاال ،انتخاب شرود  فویکه حالت فا  ی: در صرورتفویحالت فا ➢

 .(یورود نیاز اول یخروج نیشود )اول یانبار شده است از انبار خارج م

وارد   رترید  که  یمتیمواد با ق ایمحصرول   ایکاال    ،انتخاب شرود  فویکه حالت ال  ی: در صرورتفویحالت ال ➢

 .(یورود نیاز آخر یخروج نیشود )اول یانبار شده است از انبار خارج م

  به  مواد با توجه  ایمحصرررول   ایکاال    ،انتخاب شرررود نیانگ یلت ماکه ح   ی: در صرررورتنیانگ یم تالح  ➢

 روش نیشرررود کره در ا یدر مقراطع مختلف در نظر گرفتره م  دشرررانیرخر یهرا  مرتیکراردکس آنهرا و ق

 شود. یموزون انجام م نیانگ یمحاسبات به صورت م

اسرتاندارد  متیق که در قسرمت یمتیق ،که حالت اسرتاندارد انتخاب شرود  یحالت اسرتاندارد: در صرورت ➢

حواله و ...  ای  فروش هنگام   ،تمام شرده  متیمحاسربات ق  یفرض برا  شیوارد شرده اسرت به صرورت پ

  ی نیب  شیپ یها متیق و  محاسرربه انحرافات از بودجه  یحالت برا  نیشررود که در ا یدر نظر گرفته م

 شده موثر خواهد بود.



 

 یبرا  ،رسد یم  شده  فیشمارش از قبل تعر یکاالها و واحدها  یکاال نوبت به ارتباط ده  فیتعر  یاز مرحله    بعد 

کاال و واحد شررمارش مورد   نام   واحد شررمارش هر کاال" رفته و بعد از وارد کردن  فی"تعر  یمنظور به منو نیا

 زده شود. ند یفرآ لیتکم ی"ثبت" برایدکمه  ،ماتیتنظ هینظر و بق 

 

از وارد کردن   بعد   هر کاال" رفته و در آنجا  یبرا هوشرمند سرند   ماتیتنظ  فی"تعر  یبه منو  ز یمرحله ن نیاز ا بعد 

  یصنعت   یمرتبن به حسابدار   یها  ثبت  نیو فروش کاال و همچن  د یفرض خر  شیسند پ  فینام و کد کاال و تعر

 زده شود. ماتیتنظ رهیذخ "ثبت" به منظوردکمه سمت راست پنجره  یدر منو

پنجره قابل   یباال  در  حسراب" که  فی"تعردکمه    توانیم  ،بود د یحسراب جد   فیبه تعر ازیاگر ن  ز یمرحله ن نیا  در

 کرد. جادیهست را زده و حساب دلخواه را ا تیرو

ثبرت   دلخواهی  هر کراال  یبرامیتوان    ،قسرررمرت هم  نیانبرار" گفتره شرررد در ا  یهمرانحور کره در بخش "معرف

 و انتخاب نمود. جادیا آن کاال یبر رو اتیبه هنگام عمل یرا در سند حسابدار  ژهیو ایدلخواه  یحسابدار 



 

  ،کاال   اتیعمل یحسرابدار   در عملکرد ثبت  ،کاال یبرا  هوشرمند نکردن سرند    فیبه ذکر اسرت در صرورت تعر الزم 

  فی تعر  هوشرمند از سرند   یعنیآن،   یدسرت  شرده از باال یز یشرود و نرم افزار به صرورت برنامه ر یوارد نم یخلل

ثبت  یمرتبن را در سرند حسرابدار  یحسرابدار   یها " ثبتانباری  برا  هوشرمند سرند    فیشرده انبار در قسرمت "تعر

باز  ،نشرده باشرند   فیتعر هوشرمند   هایحسرابسرند انبار هم    هوشرمند   فیتعر چنانچه در قسرمت ز یو ن کند می

از   یعنیآن    یچرا کره از براالدسرررت  .شرررود  یوارد نم  یکراال خلل  اتیرعمل  یحسرررابردار   ثبرتی  هم در رونرد اجرا

 نیا  هیاطالعات پا  یفرض" در منو  شیپ  هوشرمند سرند    فیشرده در قسرمت "تعر  فیتعر  هوشرمند   هایحسراب

مرحلاه   3 نیاز ا  یکیکااال حاداقا    اتیاعمل  یثبات حسااابادار  یشااود برا یم  دیاتااک .کنرد میرا ثبرت  حسررراب هرا

 شده باشند. فیتعر ی ستیبا

 

 چارت کاالها  ➢
 

کاال"    ی"معرف  سرپس " وهی"اطالعات پا  یبه منو  ز ین  یکاالها به صرورت نمودار درخت  ن یکد  دنید  یبرامیتوان  

  ل یذکر اسررت به منظور تسرره  به الزم   مشرراهده کرد.  کجایکاالها را به صررورت    یو "چارت کاالها" رفته و تمام

 فراهم شده است. ز ین کاالها شیرای" امکان وشیرای"ودکمه چارت با زدن  نیدر ا اتیعمل

"تازه کردن" در  ی  نهیچارت کاالها گز  یاضررافه کردن کاال به منظور بازسرراز   ایحذف   ای  شیرایو  اتیاز عمل بعد 

 پنجره زده شود. یباال



 

 ریکاال به همراه ز یاصل  گروه  شیقسمت دوم سمت راست جدول "نما  یها  نهیکدام از گز   هر  یرو  ییجابجا  با

ه چارت کاال ها را بر اسراس مشراهد   نحوه  توانیسرحوح" و ... م ریکاال به همراه ز  یگروه فرع  شیسرحوح"، "نما

 .کرد آن کاال را در سمت راست پنجره مالحظه یاطالعات اجمال توانیم ییهر کاال یرفتن رو با داد. رییتغ  ازین

 

 کنترل کاال  ➢
 

"کنترل کاال" رفته و   کاالها" و سررپس  تیری"کنترل و مد ،  "هی"اطالعات پا  یکاالها به منو  شررتریب  تیریمد   یبرا

 مرتیق  لیراز قب  یلیتکم  اطالعرات  پنجره  یانیردر قسرررمرت م توانیمورد نظر م  یکردن نرام و کرد کراالپس از وارد 

کاال وارد   اتیعمل  یرو  یتیریو مد   شرتریب یها  کنترل  یسرفارش و ... را برا ممینیم  ای  ممیماکز   و فروش،  د یخر

  کنترل عملکرد بر کااربرانکنترل کراال( بره عنوان   یبره پنجره    مربوط اتیر)عمل  اتیرعمل  نیکرد. توجره شرررود کره ا

و تنها با   باشرد مین  رگذاریتاث  گرید یجا  چیو در ه  شرودمیاسرتفاده    یتیریمد  یها  تیمحدود  جادیافزار و انرم 

 .شودمی رهیاطالعات ذخ نی"ثبت" ادکمه زدن 



 

 

را زد ترا صرررفحره    پنجره  یکراال" در براال  فی"تعردکمره   توانیبود م د یرجرد  یکراال  فیبره تعر  ازیرمرحلره اگر ن نیا در

 شود. رییکاال باز و قابل تغ فیتعر

 

 کاال  ات یخصوص ➢
 

"اطالعرات    یمنو  بره  توانیوزن و ابعراد و ... م  برارکرد،  کرد،  رانیا  لیراز قب  گرید  یلیوارد کردن اطالعرات تکم  یبرا

 مورد نظر وارد و "ثبت"شود.   اطالعات  رفته و در آنجا  کاال"  اتیکاال" و سپس "خصوص  تیری"کنترل و مد ،  "هیپا

محرل اسرررتقرار برای هر کراال    10برارکرد مختلف ثبرت نمود. همچنین ترا   11در این مرحلره میتوان برای هر کراال ترا  

 مشخص نمود.



 

 

 .از قسمت پایین و راست پنجره میتوانید عکس هر کدام از محصوالت را بارگذاری نمایید 

 

 فرمول ساخت  فی تعر ➢
 

کاال" و   تیریمد  "کنترل و، "  هی"اطالعات پا  یبه منو  توانیم ید یفرمول سرراخت محصرروالت تول  فیتعر  یبرا

اطالعات و انتخاب نام   کردن وارد " ود ی"جد دکمه  فرمول سرراخت" رفته و در آنجا بعد از زدن   فیسررپس "تعر

اسرتفاده هر   زانینام انبار و م  نیهمچن و  دهنده محصرول  لیپنجره رفته و مواد خام تشرک  نییمحصرول به پا

 د یبه ذکر اسرت کالس کاال با الزم   اطالعات زده شرود.  ثبت  " به منظوررهی"ذخدکمه    انیکدام مشرخص و در پا

 حتما به عنوان "محصول" انتخاب گردد.



 

 
 

   کاردکس کاال ➢
 

کاال" و   تیریمد  و  کنترل"  ، "  هی"اطالعات پا  یهر کاال به منو  یصرورت گرفته رو  یها  تیتمام فعال دنید  یبرا

وارده و صرادره   زانیاعم از م  کاال  یانجام گرفته بر رو  یها  تیفعال  یسرپس "کاردکس کاال" رفته و در آنجا تمام

 به صورت خالصه مشاهده کرد. مربوط مورد نظر را درجدول یو برگشت از فروش و ... مربوط به کاال

 



 

  ی"ارتباط" در باال دکمه  با زدن   توانیاز جدول( م  فیکاال )هر رد  یصررورت گرفته رو  اتیباز شرردن هر عمل  یبرا

 کاال، فاکتور مورد نظر را مالحظه کرد. یبر رو کیبا دو بار کل ایجدول 

 

 اول دوره  یموجود ➢
 

اول دوره(    ی)موجود  باشند   ی( که از دوره قبل در انبار موجود می)مواد  ییو مبلا کاالها  زانیوارد کردن م  یبرا

دوره" رفتره و در آنجرا برا وارد   اول  یکراال" و سرررپس "موجود  تیرری"کنترل و مرد ،  "هیر"اطالعرات پرا یبره منو د یربرا

را  اتیرعمل  نی"ثبرت" ادکمره   تیرو در نهرا  جردول هرایردیفکردن نرام انبرار و نرام کراال و تعرداد و مبلا هرکردام از  

 انجام داد.

 نیشرود و درج ا ینم  جادیا  هیدر سرند افتتاح   یر ییمبلا اول دوره کاالها، تغ  یشرود که با وارد کردن دسرت  توجه

( غیره   و  د یفاکتور فروش و خر  ری)نظ  مربوطه  یکاالها و فرم ها  اتیمربوط به عمل یثبت سندها  یاطالعات برا

  یال یمبلا ر  د یبا ،گذار باشررد  ریتاث  هیافتتاح   مبلا در سررند   نیاگر الزم اسررت ا  نیگذار خواهد بود، بنابرا ریتاث

 .گردد سند اضافه نیدر ا یکاال به صورت دست یموجود

 

 



 

   هوشمند سند و گزارشات  فی تعر ➢
 

انتخاب کرده و  را  فرض"  شیپ  هوشرمند سرند   فی" رفته و از آنجا "تعرهی"اطالعات پا  یمنظور به منو نیا  یبرا

  یمنوها   نیب  ییو جابجا یبازرگان یسرمت راسرت حسرابدار   یپس از باز شردن پنجره مورد نظر و رفتن به منو

، "یو پرداخرت نقرد   افرتیر"در،  فروش کراال" ی"حسرررابردار ،  کراال"  د یرخر  ی"حسرررابردار ، و پرداخرت چرک"  افرتیر"در

  رفعرالیفعرال/غ  کیرجردول و زدن تمورد نظر در هر    اطالعرات  و پرداخرت اقسررراط" و وارد کردن  افرتیر"در

 شوند. فیمرتبن تعر هایحساب

فرض    شیپ  ماتیتنظ فاکتور و  یهاهزینه،  یدوره مال  انیو پا  یصرنعت یحسرابدار   یرا برا  ند یفرآ نیهم  مشرابه

 تکرار شود. ز ی)در سمت راست پنجره( ن یانتخاب یکاالها یبرا

 یبرا یصورت کل  به  قسرمت نیداده شرد در ا  یکاال" توضر  یانبار" و "معرف  ی"معرف  هایقسرمتکه در    همانحور

و   د یکاال مانند خر  اتیبه عمل  مرتبن  یثبت حسررابدار میتوان  شررده در نرم افزار   فیتعر  یتمام کاالها و انبارها

 نمود. فیو حواله و ... را تعر د یفروش و رس

سررند    فی"تعر  شررده در قسررمت ینیب  شیپ  هایردیفمرتبن با    هایحسرراب  سررتیبا یمنظور م نیا  یبرا

 نمود. فیفرض" را تعر شیپ هوشمند 

کاالها به    هیکل  باشند   شده  فیداده شد( تعر   یکاال" )که قبال توض  یمرتبن در "معرف  هایحساب: چنانچه  نکته

 هوشرمند سرند  ماتیتنظ  فی"تعر شرده در قسرمت  فیو تعر  یانتخاب  هایحسرابفرض محاب  با    شیصرورت پ

چنانچه در  و یا  شررود یکاال ثبت م یحسررابدار   اتیعمل  ی هیکل،  شررده  فیهر کاال" در تب )سررربرگ( تعر  یبرا

 یبرا  ایهر انبار   یرا جداگانه برا  یهایحسرابشرد(  داده   یانبار )که قبال توضر  یمانند معرف  ،تر  نییسرحوح پا

  شی که پ  یآنها در انبار   اتیکه عمل  ییکاالها یسرند حسرابدار   ابتدا،  میو انتخاب کرده باشر  فیانبار دلخواه تعر



 

 ،نشرده  فیفرض تعر  شیپ  هایحسراب نیانبارها که ا  ی هیبق   یصرادر و برا ،باشرد   شرده  فیتعر  شیفرض برا

 شود. یفرض" صادر م شیپ هوشمند "سند  یعنی یباالدست طب  سح 

 

 

 که: نماید میصورت عمل  نینرم افزار به ا نیکه ا د یدرک بهتر دقت داشته باش یبرا



 

سررند  ماتیتنظ  فیکاال" و در تب مربوطه به نام "تعر  ی"معرف  یفرض از منو  شیکاال حسرراب پ  کی  یبرا اگر

محاب  با  ،میانتخاب کن را  مورد نظر  یاگر کاال  ،شرده باشرد هنگام ثبت فاکتور  فیهر کاال" تعر  یبرا  هوشرمند 

  هایحسراب  نه به آن کاال و یبرا  شرده  نه به انبار انتخاب  گریو د کند میفرض آن کاال عمل    شیپ  هایحسراب

  فی کاال" تعر  ی"معرف  ی"در منو  انبار یبرا  فرض  شیپ  فیآن انبار که از تب "تعر یشرده برا  فیفرض تعر  شیپ

و انتخاب شرده در قسرمت   فیتعر  هایحسرابو نه به   کند می  عمل یحسرابدار   اتیعملثبت   یبرا  ،شرود یم

 دارد. یفرض" کار  شیپ هوشمند  ماتی"تنظ یتب مربوطه در منو در فرض" شیپ هوشمند "سند 

مانند   یمصرف  یکاال  کی"الف"  یو کاال  باشد می"الف" و "ب"    یدو کاال  یشرکت دارا  کی  میمثال فرض کن  یبرا

 رازیانبار تهران و شدو  یدارا  شرکت  نیباشد و همچن  ونیز یماندگار مانند تلو  یکاال کی"ب"    یبرق و کاال میسر

 شده باشد: فیتعر ریز مختلف به صورت هایقسمتچنانچه حساب درآمد در  .باشد 

 نشده باشد( فیتعر ی"حسابونیز ی"تلو یکاال ی)و برا یدرآمد فروش لوازم مصرف        برق می)کاال( س

 باشد( نشده فیتعر ی" حسابرازی"انبار ش یدرآمد فروش انبار تهران ) و برا        )انبار( انبار تهران 

  درآمد فروش         فرض(  شیپ هوشمند )سند 

 ریبه شرکل ز  یحسرابدار   در سرند   ،ثبت بسرتانکار حسراب درآمد  ،میمثال فاکتور فروش بزن  میکه بخواه  یهنگام

 :شودمیعمل 

 انبار  کاال  تعداد مبلا  بستانکاری حساب 
 تهران سیم برق  10 10.000.000 درآمد فروش لوازم مصرفی 

 تهران تلویزیون  10 10.000.000 درآمد انبار تهران 
 شیراز سیم برق  10 10.000.000 درآمد فروش لوازم مصرفی 

 شیراز تلویزیون  10 10.000.000 درآمد فروش 
 



 

 مراحلاز   مرحله  3توجه داشرت که در   د یبا  ،کاال  اتیعمل  یکاال بر رو یدر خصرو  اسرناد حسرابدار   نیهمچن

 یثبت اسرناد حسرابدار   یبرا  که  ،باشرد می  فیمانند انبار و کاال قابل تعر یقسرمت تا مراحل جزئ نیدر ا یکل

دسرتور نحوه    اا یثان  .شرده باشرد   فیتعر مراحل  نیاز ا یکیمرتبن حتما در    هایحسراب د یبا  اوالا   ،کاال  اتیعمل

"کاال"   یشرده بر رو  فیتعر  هوشرمند مرتبن و   هایحسراب  کاال در مرحله اول از  اتیعمل  یثبت اسرناد حسرابدار 

  هوشرمند مرتبن و   هایحسرابدسرتور مربوطه را از   ،نشرده باشرند   فیتعر  قسرمت نیاجرا شرود و چنانچه در ا

  شی پ  هوشرمند سرند    فیدسرتورات را از "تعر  نیا  انیو در پا  کند میو اجرا   افتی"انبار" در  یشرده بر رو  فیتعر

 .نماید میاجرا  "پرونده" یمنو در فرض"

پنجره    یباال  در  حسررراب" که  فی"تعردکمه    د یبا  ،بود د یبه سررراخت حسررراب جد   ازیمراحل اگر ن نیتمام ا  در

 را انجام داد. تیفعال یانتخاب و ادامه  باشد می

 

   هوشمند گزارش  فی تعر ➢
 

 " انتخاب شود.هوشمند  گزارش فی" رفته و در آنجا "تعرهیاطالعات پا ریسا فی"تعر، "هی"اطالعات پا یمنو در

 شود. فیتعر ثابت هایداراییتمام  یاستهالک برا رهیهمان ذخ ایحساب استهالک انباشته  د یبا حتما

 



 

 سهامداران  یمعرف ➢
 

  ئتیه یو اعضرا  سرهامداران  یمعرف  یداده شرده( برا  یشررکت )که قبال توضر  جادیعالوه بر مراحل ا گرید  روش

اعضرا"" و وارد کردن اطالعات مورد نظر   و سرهامداران  ی" و انتخاب "معرفهی"اطالعات پا  یرفتن به منو  رهیمد 

  .باشد می"ثبت" دکمه و در آخر زدن 

همان سرهامدار   دوباره  "خروج سرهامدار" و اگردکمه  ،  نام عضرو  فیرد  یاز اعضرا با رفتن رو یکیخارج شردن   با

سرهامدار" به منظور    "ورود مجدددکمه    فرم   نییخارج شرده به مجموعه وارد شرد با انتخاب نامش در جدول پا

 ورود دوباره سهامدار زده شود.

 

 

 بازرسان  ی و معرف رهی مد   ئتیه یمعرف ➢
 

  ئتیه یاعضرا  توانیم  سرمت راسرت پنجره  یمنوها نیب  ییبا جابجا، سرهامداران  یمعرف  حاتیادامه توضر  در

 کرد. فیهمانند سهامداران تعر ز یو بازرسان را ن رهیمد 



 

  یدرخواسررت   اطالعات  شرررکت کاربرد دارد و وارد کردن  یمال  هایصررورتو  یقانون هیته  یبرا  ژهیو  تیقابل نیا

 است. یالزام ،آن

 

 

 صدور سند  ➢
 

پنجره سرند  ،  انتخاب  روزانه" رفته و سرپس "صردور سرند" را  اتی"عمل  یبه منو یصردور سرند حسرابدار   یبرا

 یبا وارد کردن شررح کل  توانیکه م  شرودمی  جادیا د ی" سرند جد د ی"جد دکمه  زدن   با  .شرودمیباز   یحسرابدار 

 .شد  وارد باشد میسند  اتیکه وارد کردن جزئ یبعد  یمورد نظر به مرحله  یر یگ یو شماره پ خیتار سند و

و با  یصرورت دسرت  به  آن را  توانیم یول  باشرد میفرض برابر با همان شرماره سرند   شیبه طور پ یر یگ یپ  شرماره

اسرناد   یمثال با مرتب سراز   یبرا و  ثابت بوده  یحیتحت هر شررا  یر یگ یشرماره پ،  داد  رییخود تغ ازیتوجه به ن

 .کند مین یر ییتغ



 

 

  توانی" و ... مپرداخرت  "برگره،  "افرتیر"برگره در،  "یافتیردر  ی"چکهرا،  "یپرداخت  ی":چکهرا  لیرانتخراب "نوع" از قب برا

صررورت سررند   نیداد که در ا انجام  باز و  یاز پنجره سررند حسررابدار   انبریمختلف را به صررورت م  یها  تیفعال

کدام پرداخته    از هر  یمختصرر    یبه توضر  لیذ  در  که  شرودمیسرند ثبت    نیمربوطه در هم  هوشرمند  یحسرابدار 

 شود: یم

 



 

 یپرداخت  یها چک ➢
 

انجام  یبرا  سرتیل  به صرورت د یسرف یچک ها یشرود و تمام  یباز م  یدفتر چک پرداخت  نهیگز  نیانتخاب ا با

  یچرک" در براال   اتیر"عملدکمره   شرررود کره برا انتخراب هر کردام از چرک هرا و زدن  یداده م  شینمرا د یرجرد  تیرفعرال

و مبلا و شررح    خیتار  لی" و کامل کردن اطالعات چک از قبنشرده  "صردور چک پاس  ی  نهیجدول و انتخاب گز 

 .میکن یمورد نظر پرداخت م شخص و ... چک مورد نظر را به

 

  یچک از منو   دسته  فیشود به منظور تعر  فیدسته چک مورد نظر تعر د یابتدا با  یپرداخت یصدور چکها  یبرا

" را انتخاب کرد و دسررته چک چک  دسررته  یو پرداخت " قسررمت "معرف  افتیروزانه " و سررپس " در  اتی"عمل

 سررتیدر آخر نام حسرراب بانک مربوطه از ل  و  فیشررماره تعر  نیکه وجود دارد تا آخر  یمربوطه را از شررماره ا

  فی تعر یشرماره چکها سرتیشرود و ل ی"ثبت" زده م  دکمه شرود و سرپس  یشرده انتخاب م  فیتعر  هایحسراب

 شود. یم داده شیآن نما لیشده در جدول ذ

 



 

 ی افتیدر یها چک ➢
 

 سرتیصرورت ل  به  تا آن لحظه  یافتیدر یچکها  یشرود و تمام  یباز م  یافتیدفتر چک در  نهیگز  نیانتخاب ا با

و کرامرل کردن   د یرجرد  ی  پنجره  چرک" و براز شررردن  افرتیر"دردکمره  شرررود کره برا زدن  یداده م  شیدر جردول نمرا

چک   افتیردر  اتیر"ثبرت" عملدکمره   زدن  تیرو مبلا و شررررح و... و در نهرا  خیتار لیراز قب  یاطالعات درخواسرررت

 .ردیپذ یم انیپا

 

 

 پرداخت  / افتیبرگه در  ➢
 

و   خیتار لیاز قب  یدرخواسرت  شرود که با وارد کردن اطالعات یباز م  پرداخت/افتیبرگه در  نهیگز  نیانتخاب ا با

 رسد.یم انیوجه به پا  پرداخت/افتیدر  ،اتیعمل  "رهیزدن دکمه "ذخ تیمبلا و نام طرف حساب و ... و در نها



 

 

 

 دریافتی/تسهیالت پرداختی ➢
 

اطالعات درخواسررتی و   کردندریافتی باز می شررود که با وارد /با انتخاب این گزینه دفتر تسررهیالت پرداختی

مربوط به هرکدام و همچنین وارد کردن    فاکتور یا سرایر و وارد کردن اطالعات درخواسرتی چک،  انتخاب برگه،

"محاسرربه" و فشررردن دکمه "ثبت"  دکمه  زدن   نرد سررود و مدت قرارداد و انتخاب حالت تصررفیه و در آخر

همچنین با جابجایی بین گزینه های باالی جدول و   .کنیممی   مورد نظر را ثبتدریافتی  /پرداختیتسررهیالت 

"ثبرت" عملیرات پرایران  دکمره  قسرررن" و کرامرل کردن اطالعرات و در نهرایرت زدن  رفتن بره سرررربرگ "وصرررول هر

 .میپذیرد



 

 

 

 کاال  /خرید فروش ➢
 

 نام و کد ، انبارنام ،  فروش باز می شررود که با وارد کردن نام طرف حسرراب/با انتخاب این گزینه فاکتور خرید 

فاکتور    "ثبت"دکمه  در نهایت زدن  فاکتور و ... و  هایهزینهکاال و مابقی اطالعات و در صرورت نیاز وارد کردن  

  .به آن زده می شود مربوط هوشمند خرید یا فروش مورد نظر و بالفاصله سند 



 

 برگشت از فروش/برگشت از خرید  ➢
 

  کردن اطالعرات  براز می شرررود کره برا وارد  برگشرررت از فروش/خریرد برا انتخراب این گزینره فراکتور برگشرررت از  

سرند  اقالم در انبار تاثیر میگذارند و "ثبت" فاکتور مورد نظر ثبت می شرود ودکمه  درخواسرتی و در نهایت زدن  

 .آن نیز ثبت می گردد هوشمند حسابداری 

 

 

 حواله انبار  انبار/ رسید  ➢
 

و همینحور نام   حواله انبار باز می شرود که با وارد کردن نام طرف حسرابانبار/با انتخاب این گزینه فرم رسرید 

 .مورد نظر ثبت می شود "ثبت" رسید یا حواله انباردکمه انبار، کد و نام کاال و ... و در نهایت زدن 



 

 

 

  کسری انبار  / تعدیالت اضافی ➢
 

 انبرار را بعرد از مقردار اضرررافی یرا کسرررری اقالم موجود درمیتوان  کره   شرررودمیبرا انتخراب این گزینره فرمی براز  

 مغایرت( وارد کرد تا میزان  انبارگردانی و به منظور یکی شرردن گزارشررات حسررابداری و واحد انبار )عدم ایجاد

 .باشد میوارد کردن اطالعات در این قسمت همانند فاکتورها  .اقالم در هر دوی گزارشات یکسان شوند 

نام ارز  باید   ،اگر ارز دیگری مد نظر بود  باشررد،میواحد پول نرم افزار به طور پیش فرض برای ارز "ریال"    نکته:

 د.آن در ردیف مربوطه وارد شو و نرد



 

 
 

میتوان با   .زده شررود  باالی پنجره  در  "ذخیره"دکمه  بعد از ثبت سررند حسررابداری به منظور تکمیل فرآیند باید 

 .مراجعه کرد  سرند ثبت شرده به سرندهای قبلی و بعدی و یا آخرین و اولین     کلیدهای

حسراب مورد نظر را   میتوان گردش  "گردش"نمایش  دکمه  با رفتن روی هر حسراب در سرند حسرابداری و زدن 

میتوان  ردیف از سرند   با زدن کلیک راسرت روی هر .در یک نگاه مشراهده کرد  حسراب هابدون رفتن به چارت  

از    ردیفیک  حذف اطالعات ارزی،   ارتباط،،  گردشنمایش  ، ایجاد سررند  به صررورت میانبر فعالیتهایی از قبیل

 .و ... را انجام داد سند 

  از انتخاب  یکی از راههای جسررتجوی اسررناد این اسررت که روی یک ردیف از سررند کلیک راسررت کرده و بعد 

دکمه  یکی از موارد و زدن  "جسرتجو و پردازش سرندهای حسرابداری" و باز شردن فرم جدید و وارد کردن حتی



 

در   " بدون فیلتر"دکمه  برگشررت به حالت عادی کافیسررت    تجو را انجام داد. برای"اجرای فیلتر" عملیات جسرر

  .تا به حالت اولیه ی قبل از جستجو باز گردد باالی جدول زده شود

 

ره  ج ارتباط" در باالی پن"دکمه  با زدن  ،آمده باشرد   هوشرمند اگر سرندی از فاکتور یا دفتر چک یا ... به صرورت  

خارج شردن از سرند حسرابداری در یک نگاه مشراهده    مربوط به آن را بدون  برگه دریافت و ...میتوان فاکتور یا  

  .کرد

پایین پنجره اعم از   از سررند حسررابداری میتوان با زدن هر یک از دکمه های  الزم به ذکر اسررت در هر مرحله

حسراب  تعیین اعتبار  پولی" و "واحد   "تعریف،  "تعریف مرکز هزینه"،  ثابت" "تعریف تفصریلی،  "تعریف حسراب"

  .به صورت میانبر انجام داد حسابداری فعالیت مورد نظر را " بدون خارج شدن از سند ها

 



 

تیک زدن گزینه ها  اطالعات" و  اطالعات" و "ترتیب نمایش  با رفتن روی گزینه های "مدیریت لیسرت نمایش

یا برای   ،صرررورت موقت عمل شرررود  به  که این تغییرات می تواند  ،تنظیمات دلخواه خود را انجام دادمیتوان  

 .نمود را اعمال همیشه با انتخاب دکمه های مربوطه این تغییرات

 

 

  یحسابدار   یجستجو و پردازش سندها ➢
 

وجود   یحسرابدار  اسرناد  یجسرتجو  یبرا  یگر یداده شرد راه د   یتوضر یکه در سرند حسرابدار   یبر روشر  عالوه

" و سرپس "جسرتجو و پردازش یحسرابدار  روزانه" رفته و از آنجا "سرند   اتی"عمل  یمنظور به منو نیا  یدارد برا

  یشرتر یب  یلترهایجسرتجو ف  اتیتر عمل  عیسرر  یجسرتجو  یبرا  توانیم  " انتخاب شرود.یحسرابدار  یسرندها

 انجام داد و جستجو را محدودتر کرد.

   ی کامل توضر  صرورت  "پرونده" به  یسرند و ... که قبال در منو یکپ، سرند   بیترک  یبرا  انبریراه م  کی  نیهمچن

ها و وارد   نهیگز  نیهر کدام از ا  یرو  با رفتن  توانیپنجره وجود دارد که م  نیا  یدر قسرمت باال  داده شرده بود،

 را انجام داد. خود مورد نظر تیفعال، نرم افزار یکردن اطالعات درخواست



 

 

 

 یینها ثبت ➢
 

 یثبت قحع  به ازیاگر ن  ،هسرتند   شیرایو و  رییو قابل تغ  شروند یبه طور موقت ثبت م یاسرناد حسرابدار  ابتدا

" رفته و بعد از انجام یینها  " و سررپس "ثبتی"سررند حسررابدار ،  روزانه"  اتی"عمل  یبه منو  د یبا  ،اسررناد باشررد 

 زده شود. ند یفرآ   لیتکم ی"ثبت" برادکمه دلخواه  ماتیتنظ

ها را از  آن ابتدا  د یآنها با  شیرایو  یو برانخواهند بود    شیرایاز ثبت اسررناد، اسررناد ثبت شررده قابل و بعد 

 کیثبت شرده" را کل اسرناد  "پرونده" بخش "برگشرت  یمنظور از منو نیا  یکه برا ،حالت ثبت شرده خارج نمود



 

اسرناد را از حالت ثبت شرده  میتوان    پنجره  نیشرده در ا  جادیکرده و در پنجره باز شرده با توجه به امکانات ا

 خارج نمود. شیرایو یبرا

 

 مرور حساب ها  ➢
 

در این بخش با توجه به فیلتر حساب سرفصل، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیلی، حساب تفصیلی  

 میتوان به مرور حساب ها پرداخت.  ثابت، مرکز هزینه و اطالعات تکمیلی 

از منوی سمت راست و باالی پنجره به راحتی میتوان برای فیلتر، حذف فیلتر، پرینت و راهنما دسترسی پیدا 

 کرد. 

سرتونی بر   4سرتونی بر اسراس بازه،   2در بخش باال و وسرن صرفحه میتوان با اسرتفاده از هر کدام از فیلترهای  

سرتونی جمع شرونده، کلیه حسراب ها، دارای  6سرتونی جمع شرونده،  4سرتونی جمع شرونده،  2اسراس بازه،  

را فیلتر نمود و هر گاه نیاز گردش، بدون گردش، کلیه مانده، دارای مانده و بدون مانده به راحتی حسرراب ها  

، کل، معین و غیره بود، به راحتی با کلیک روی کلید سرررفصررل  هایحسرراببه حذف فیلتر روی هر کدام از  

 بازگشت روبروی هر کدام از آنها فیلتر را حذف نمود. 

تعداد گردش  در بخش سررمت چپ پنجره با اسررتفاده از گزینه هایل مبلا گردش بدهکار/بسررتانکار دلخواه،  

بدهکار/بسرتانکار دلخواه، مانده بدهکار/بستانکار دلخواه فیلتر اختصاصی تر و محدودتری برای حساب ها در 

 نظر گرفت.



 

 

همچنین با راسررت کلیک کردن در هر ردیف میتوان از دو منوی "گردش" و "تراز" به نمایش گردش حسرراب،  

 دسترسی داشت.نیز گردش تفصیلی ثابت و مرکز هزینه 

 

 



 

   راس گیری ➢
 

.  اسررتفاده کرد   یر یگ  از راس  د یبا  یپرداخت  ای  یافتیدر یو مبالا چک ها  خیتار نیانگ یبه دسررت آوردن م  یبرا

مجاز به صررورت   یبازه    شررود.  انتخاب  "یر یروزانه" رفته و از آنجا "راس گ  اتی"عمل  یمنظور به منو نیا  یبرا

در صرورت    توانیم  یول باشرد میروز    خیتار،  فرض  شیشرروع به طور پ  خیتار،  روز در قسرمت مربوطه وارد شرود

 شود. ی"ثبت" زده مدکمه شود و در آخر  یچک وارد م مبلا چک و د یسررس خیسپس تار داد. رییآنرا تغ  ازین

 

به عنوان    پنجره  نییمحلوب باشرد در پا یکه در بازه  یهر چک، صرورت وارد کرد  نیچند چک را به هم  توانیم

 اگر  .شرودمیداده    شی" و به رن  قرمز نمارمجازی"غ  تیوضرع  به عنوان  ،"مجاز" و اگر نامحلوب باشرد   تیوضرع

" اطالعات  شیرای"ثبت و " و در انتهاشیرای"ودکمه  با زدن   توانیباشررد م  ازیبه اصررالح اطالعات وارد شررده ن

 را اصالح کرد. یورود



 

 و اقساط  التیتسه دفتر ➢
 

برابرت   یپرداخت  و یافتیراقسررراط در  یو حت  التیوارد کردن اطالعرات وام و تسررره  تیرقرابل  ینرم افزار دارا  نیا

 قسن را محاسبه کند. هر تواند به صورت هوشمند بهره و کارمزد مبلا یفاکتور و چک و ... را داراست و م

ها را   نهیاز گز  یکی  خود ازیو اقساط" رفته و با توجه به ن  التیروزانه" و از آنجا به "دفتر تسه  اتی"عمل  یمنو  به

 .د یانتخاب کن

 

 

 یافتیدر/یپرداخت التیتسه دفتر ➢
 

و   التیتسره  فی"تعر  در سرربرگ د یابتدا با .سرربرگ اسرت  2 یشرود که دارا  یباز م یجدول  نهیگز  نیانتخاب ا با

" را زده و در قسرمت دوم جدول با توجه  د ی"جد دکمه    گردد. سرتمیمورد نظر وارد و ثبت سر التیاقسراط" تسره

 " انتخاب شود.ری"سا ای"فاکتور" و ، "چک"، "برگه" یها نهیاز گز  یکیخود  ازیبه ن



 

ثبرت شرررده    یپرداختهرا/افتهرایربرگره در یتمرام سرررتیل  نرهیگز  نیبعرد از انتخراب ا  پرداخات:/افاتیا( برگاه در الف

  شی نما  التیمربوطه در جدول تسره  اطالعات  را انتخاب کرده تا یکیشرود.   یداده م  شیشرما نما  یتاکنون برا

 .داده شود

اطالعرات    یمرابق   ثبرت کرد.  د یرپرداخرت جرد   ایر  افرتیر" برگره درد یر"جرد دکمره  برا فشرررردن میتوان  کره    د یرکن  توجره

وارد کردن    انیپس از پا.  شررود وارد و ... در جدول هیحالت تصررف  ،نرد کارمزد د،از جمله نرد سررو  ز یجدول ن

 .رند یشود تا سود و کارمزد و مبلا اقساط محاسبه و در جدول قرار گ فشرده "محاسبه"دکمه اطالعات حتما 

دکمه  و  د یکن وارد اقسراط را  افتی" نحوه درالتیبا فشرردن دکمه "ثبت"و باز شردن جدول "ثبت تسره  انیپا  در

 .شود مورد نظر به صورت کامل ثبت التیتا تسه د ی" را فشار دهیینها"ثبت 

 

 ی  نهیخود گز   ازین  به  مورد نظر را انتخاب و با توجه التیبه سربرگ "وصول هر قسن" رفته و تسهمیتوان   حال

و بعد از وارد کردن اطالعات مورد نظر هر مورد، وصرول    انتخاب  اقسراط" را ی  هیکل  هی"تصرف  ایقسرن"    افتی"در



 

و  التیپرداخت تسه ای  افتیمربوط به در  هوشرمند   یمراحل سرند حسرابدار   نیا یاقسراط را انجام داد. در تمام

 گردد. یصادر م ز ین اقساط وصول نیهمچن

ا  :یافتیادر /ی( چا  پرداختب انتخراب  از   یچکهرا  سررررتیل  یقبل  حراتیهمراننرد توضررر  نرهیگز   نیبعرد 

" چک د ی"جد دکمه  با زدن  میتوان  شرود و   یداده م  شیثبت شرده نما  سرتمیکه تاکنون در سر  یافتیدر/یپرداخت

 وارد شود. التیمورد نظر در جدول تسه اطالعات را انتخاب کرده تا یکی نصورتیا ریدر غ ،ثبت کرد د یجد 

پس از    شرود. وارد و ... در جدول  هیاز جمله نرد سرود و نرد کارمزد و حالت تصرف  ز یاطالعات جدول ن یمابق 

شرود تا سرود و کارمزد و مبلا اقسراط محاسربه و در   فشررده  "محاسربه"دکمه  وارد کردن اطالعات حتما   انیپا

 .رند یجدول قرار گ

دکمه  و  د یکن وارد اقسراط را  افتی" نحوه درالتیبا فشرردن دکمه "ثبت"و باز شردن جدول "ثبت تسره  انیپا  در

 .شود مورد نظر به صورت کامل ثبت التیتا تسه د ی" را فشار دهیی"ثبت نها

 ی  نهیخود گز   ازین  به  مورد نظر را انتخاب و با توجه التیبه سربرگ "وصول هر قسن" رفته و تسهمیتوان   حال

ن اطالعات مورد نظر هر مورد، وصرول  و بعد از وارد کرد  انتخاب  اقسراط" را ی  هیکل  هی"تصرف  ایقسرن"    افتی"در

و  التیپرداخت تسه ای  افتیمربوط به در  هوشرمند   یمراحل سرند حسرابدار   نیا یاقسراط را انجام داد. در تمام

 گردد. یصادر م ز ین اقساط وصول نیهمچن

 سرتمیدر سر  تاکنون  فروش که  یفاکتورها سرتیل یقبل  حاتیهمانند توضر نهیگز   نیبعد از انتخاب ا  ( فاکتور:ج

ثبت کرد تا اطالعات مورد نظر    د یجد   " فاکتورد ی"جد دکمه  با زدن میتوان  شرود و   یداده م  شیثبت شرده نما

 وارد شود. التیدر جدول تسه



 

پس از    شرود. وارد و ... در جدول  هیاز جمله نرد سرود و نرد کارمزد و حالت تصرف  ز یاطالعات جدول ن یمابق 

شرود تا سرود و کارمزد و مبلا اقسراط محاسربه و در   فشررده  "محاسربه"دکمه  وارد کردن اطالعات حتما   انیپا

 .رند یجدول قرار گ

دکمه  و  د یکن وارد اقسراط را  افتی" نحوه درالتیبا فشرردن دکمه "ثبت"و باز شردن جدول "ثبت تسره  انیپا  در

 .شود مورد نظر به صورت کامل ثبت التیتا تسه د ی" را فشار دهیی"ثبت نها

 ی  نهیخود گز   ازین  به  مورد نظر را انتخاب و با توجه التیبه سربرگ "وصول هر قسن" رفته و تسهمیتوان   حال

و بعد از وارد کردن اطالعات مورد نظر هر مورد، وصرول    انتخاب  اقسراط" را ی  هیکل  هی"تصرف  ایقسرن"    افتی"در

و  التیپرداخت تسه ای  افتیمربوط به در  هوشرمند   یمراحل سرند حسرابدار   نیا یاقسراط را انجام داد. در تمام

 گردد. یصادر م ز ین اقساط وصول نیهمچن

به    یپرداخت  التیتسره ایو   یاز بانکها و موسرسرات مال  یافتیدر  التیتسره  یبرا  نهیگز  نیاز امیتوان    :ری( سااد

 یتمام  د ی" باری"سررا  نهی" و انتخاب گز د یاز فشررردن دکمه "جد  بعد   اشررخا  و پرسررنل شرررکت کمک گرفت.

 در جدول وارد شود . ینام طرف حساب و ... به صورت دست، التیتسه اطالعات از جمله منشا

پس از    شرود. وارد و ... در جدول  هیاز جمله نرد سرود و نرد کارمزد و حالت تصرف  ز یاطالعات جدول ن یمابق 

شرود تا سرود و کارمزد و مبلا اقسراط محاسربه و در   فشررده  "محاسربه"دکمه  وارد کردن اطالعات حتما   انیپا

 اقسراط را  افتی" نحوه درالتیبا فشرردن دکمه "ثبت"و باز شردن جدول "ثبت تسره  انیپا در .رند یجدول قرار گ

 .شود مورد نظر به صورت کامل ثبت التیتا تسه د ی" را فشار دهیی"ثبت نهادکمه و  د یکن وارد

 ی  نهیخود گز   ازین  به  مورد نظر را انتخاب و با توجه التیبه سربرگ "وصول هر قسن" رفته و تسهمیتوان   حال

و بعد از وارد کردن اطالعات مورد نظر هر مورد، وصرول    انتخاب  اقسراط" را ی  هیکل  هی"تصرف  ایقسرن"    افتی"در



 

و  التیپرداخت تسه ای  افتیمربوط به در  هوشرمند   یمراحل سرند حسرابدار   نیا یاقسراط را انجام داد. در تمام

 گردد. یصادر م ز ین اقساط وصول نیهمچن

 

 نه یهز / درآمد  ییماهانه شناسا التیجدول تعد   شینما ➢
 

  التیتعد   یپرداخت/یافتیدر التیشرود که با انتخاب شرماره تسره یباز م د یسرف یجدول  نهیگز  نیانتخاب ا با

داده   شیهر ماه نما  انیپا نشرردن آن در ایثبت شرردن  تیهر وام و وضررع  نهیهز  ایماهانه مربوط به درآمد  

سررند میتوان سررند"   شیدکمه "نما  فشررردن با ،ماهانه ثبت شررده باشررند   التیکه تعد   ی. در صررورتشررودمی

 مربوطه را مشاهده کرد. یحسابدار 

 

 



 

 التیجو و پردازش دفتر تسه جست  ➢
 

"جسررت و جو و   نهیبا انتخاب گز میتوان    یافتیدر  ای  یپرداخت التیمورد خا  از تسرره  یجسررت و جو  یبرا

" و وارد کردن اطالعات مورد  اقسراط و التیروزانه" و سرپس "دفتر تسره  اتی"عمل  ی" از منوالتیپردازش تسره

خود را انجام داد و با زدن دکمه "ارتباط"    یو جو  جسرت  "لتریف  ی"اجرادکمه  نظر در هر قسرمت و در آخر زدن 

 را مشاهده کرد. التیمنشا تسه

 

 

 و پرداخت  افتیدر ➢
 

و   ینقد   پرداخت /افتیچه در یو پرداخت شررکت در اسرناد حسرابدار   افتیدر یحسرابدار   هوشرمند ثبت   یبرا

 قسمت استفاده نمود. نیاز امیتوان پرداخت به صورت چک /افتیچه در

 

 



 

 و پرداخت به صورت چک افتیدر ➢
 

  یاز منو   ،شررررکرت  بهتر خزانره  یر یگ  در دفتر چرک و کنترل و گزارش  یپرداخت  ایر  یافتیردر  یثبرت چکهرا  یبرا

 شود. یو پرداخت" انتخاب م افتی"در یمنو ریروزانه" ز اتی"عمل

   دسته چک یمعرف ➢
 

شررکت    یافتیدر چک  دسرته  سرتیبا  یابتدا م ،یشرعب بانک  اتیمشرابه عمل  ،شررکت  یپرداخت یثبت چکها  یبرا

  شود. فیدسته چک تعر یشماره چکها یاز بانک در نرم افزار با تمام

به حسراب    مربوطه لد یدسرته چک" انتخاب شرده و سرپس از ف  یدسرته چک شررکت "معرف  فیثبت و تعر  یبرا

شرده در نرم افزار   یمعرف  هایحسراب  از  گرید  ریبه تعب  ایو  یبانک  اتیشرده نرم افزار در خصرو  عمل  فیتعر

دسرته   یابتدا و انتها  ی  شرود و سرپس شرماره یم  فیتعر  یافتیحسراب شرعبه بانک مربوط به دسرته چک در

شرود   یم  جادیدسرته چک با شرماره هر برگه ا  هایردیف چک  پس از "ثبت" به تعداد برگ  ،شرود یچک وارد م

 را وارد نمود. صادره مشخصات چکمیتوان که 

 

 



 

 )دفتر چک های پرداختی(  چک دفترعملیات  ➢
 

مربوطه    یلدهایف  در، شرده از دفتر چک  فیپس از انتخاب شرماره چک تعر  سرتیبا  یثبت چک صرادره م  یبرا

، ینیتضرم، نشرده )مدت دار(  پاس چک صرادره اعم از  تیوضرع  نیمشرخصرات چک صرادره را وارد نمود و همچن

 و... را انتخاب نمود.  ینقد 

  یمنو   در  فرض"  شیپ  هوشررمند سررند   فی"نام حسرراب اسررناد" در قسررمت "تعر  فیعالوه بر تعر  نیهمچن

 داد. ریی"نام حساب اسناد" را به دلخواه تغ لد یفمیتوان " هی"اطالعات پا

 

 تیوضرع  ریی"تغ با  تینمود و در نها  کیآن چک کل یبر رو  سرتیبا یچک صرادره م  کی تیوضرع  رییتغ  یبرا

 داد. رییتغ پاس شده و ...، باطل شده، یاعم از برگشت گرید یچک" آن را به حالتها



 

 

"اطالعات    یمنو در  انجام شرده  فاتیهرکدام از مراحل باال با توجه به تعر  یبه ذکر اسرت که سرند حسرابدار  الزم 

مشراهده    یگردد و برا یم  صرادر  هوشرمند فرض" به صرورت    شیپ  هوشرمند سرند    فی" در قسرمت"تعرهیپا

 چرک را مشررراهرده نمود.  ی  خچرهیترار  چرک  فیرد یبر رو کیربرار کل 2برا  میتوان  چرک ثبرت شرررده   ی  خچرهیترار

 .کرد کیسند" کل شی"نما یمورد نظر بر رو یمشاهده سند حسابدار  یبرا ستیبا یم سپس

انتخاب و   پنجره  نییمورد نظر را از پا ی  نهیحسرراب" و ... گز   فیبه "تعر  ازیدر صررورت ن  توانیهر مرحله م  در

 مورد نظر را انجام داد. اتیعمل

 

 (دریافتی)دفتر چک های  چک دفترعملیات  ➢
 

  فی به تعر یاز ین  گرید  تفاوت که  نی، با اباشرد می"  یپرداخت یدر "چکها  اتیمشرابه ثبت عمل  اتیعمل نیا  ثبت

  ی" توضریپرداخت یدر "چکها  که  را مشرابه آنچه  یافتیچک در  مایو مسرتق  باشرد میدسرته چک ن یبرگ ها



 

را   یافتیچک درمیتوان  چک    تیوضرع  نییتع نام حسراب اسرناد و  نییداده شرد با ورود مشرخصرات چک و تع

داده   شیچک نما تیوضررع  نیجدول مربوطه با آخر  لیذ ثبت شررده در  یافتیدر یچکها  هیثبت نمود. کل  ز ین

 خواهد شد.

 

 یبرا  نیهمچن شرررود. ی" عمرل میپرداخت  یدر روش "چکهرا  یچرک مراننرد توضررر کیر تیروضرررع رییتغ یبرا

 ی"چکها  یمانند توضرر ز ین هر چک یحسررابدار  یخالصرره سررندها  تیو رو یحسررابدار  یمشرراهده سررندها

 شود. ی" عمل میپرداخت

و   افرتیر"در،  "روزانره  اتیر"عمل  یبره منو توانیم یپرداخت  ایر  یافتیردر  یچرک هرا یتمرام  یمنظور مشررراهرده    بره

 ایو    سرتمیسر  ی شرده  فیتعر  یچک ها  یباز شرده تمام یدفتر چک" رفته و در پنجره  عملیات  پرداخت" و "

 .د ید لتریبدون ف ایمورد نظر  یلترهایرا با اعمال ف یافتیدر یچکها یتمام



 

دکمه  موارد    یتمام  دنید " و در صورت انصراف ولتریف  ی"اجرادکمه  حتما   لتریشود که در صورت اعمال ف  توجه

دکمه  با زدن   توانیبه هر چک م  مربوط  یدادهایرو یتمام  دنیبه د  ازی" زده شرررود. در صرررورت نلتری"بدون ف

  عمل را انجام داد. نیچک" ا ی خچهی"تار

بردون رفتن بره    اطالعرات  پنجره و کرامرل کردن  یچرک" در براال  اتیر"عملدکمره  بعرد از انتخراب    توانیم  نیهمچن

 هر چک انجام داد. یبرا د یجد  اتیعمل یسند حسابدار 

 یپرداخت نقد  / افتیدر برگه  ➢
 

 "نقردی پرداخرت  "برگره  ایر"    نقردی  افرتیرو پرداخرت" رفتره و از آنجرا "برگره در  افرتیر"در، روزانره"  اتیر"عمل یمنو بره

که در   یفرضرر  شیپ یتوجه به ثبتها" و وارد کردن اطالعات مورد نظر و با د ی"جد دکمه  از زدن   بعد   باز شررود.

  رهی پرداخت مورد نظر ذخ  برگه  ای  افتی" برگه دررهی"ذخدکمه  داده شرده و در آخر زدن   ی" توضر  هی"اطالعات پا

مربوط به آن را  یسرند" سرند حسرابدار   شی"نمادکمه  زدن   با  .شرودمیمربوط به آن ثبت   هوشرمند و سرند 

  گردد. یمشاهده م



 

 

صرورت چک هم   به که  یافتیمبالا درمیتوان   یمحاب  با سرند حسرابدار  ز یقسرمت ن نیبه ذکر اسرت در ا الزم 

 هستند ثبت نمود.

 ی بازرگان اتیعمل ➢
 

شرده   فیتعر یواحدها در بخشرها و  یمختلف  یپروسره ها یاقتصراد یدر هر مجموعه    میدان  یکه م  همانحور

 یبازرگان  اتیها کنترل عمل  دادیرو  نیو مهم تر  نیاز حسراس تر یکی  شروند. یم  فیمجموعه تعر  ایآن شررکت  

 .باشد میآن شرکت  د یگزارشات محلوب و مف افتیدر نیشده و همچن یدار یخر یکاالها یابیو رد

 ایو   د یخر  ند یفرآ  بتوان  شرده تا یطراح   یمختلف  یو فروش فرم ها  د یخر  اتیکنترل عمل  ینرم افزار برا نیا  در

  و نظارت کرد. یشده دنبال و بررس نهیفروش را به صورت نهاد



 

و کاال    دیخر   فاکتور، کاال  دیساارارش خر ، دیفاکتور و اسااتعالمات خر   شیپشررامل مراحل ثبت   د یخر  پروسرره

 .باشد میبرگشت از خرید 

  و برگشاات از فروش  فاکتور فروش،  ساارارش فروش،  فاکتور فروش  شیپفروش شررامل مراحل ثبت   پروسرره

  .باشد می

آن دسرته از   یامکان برا نیا تواند عمل کند.  یشرده مسرتقال م یطراح   یبه ذکر اسرت که هرکدام از فرمها الزم 

 باشند. ینم یعیوس یبازرگان اتیعمل و یمراحل مستند ساز  یدر نظر گرفته شده که دارا ییشرکت ها

 .شود یپرداخته م یبازرگان یندهایتر فرآ کامل  یبه توض لیذ در

 

 د یخر ➢
 

" و د ی"جد دکمه   زدن  " رفته و باد یفاکتور و اسررتعالمات خر  شی" و سررپس "پد ی"خر، روزانه"  اتی"عمل  یمنو  به

جردول مربوطره و در   نییدر پرا  توانیم  .میکنیفراکتور مورد نظر را ثبرت م  شیوارد کردن اطالعرات مورد نظر پ

به منظور  با دبل کلیک کردن روی قسرمت مشرخص شرده در تصرویر زیر، قسرمت "ثبت مشرخصرات فروشرنده"  

  اطالعرات کننردگران و فروشرررنردگران،  نیفراکتورهرا و ترام شیگزارش سرررواب  پ  ،یمرال تیرریمرد  ،کنترل  ،یگرانیبرا

  انی " به پارهی"ذخدکمه  تنها با زدن   اتیعمل  مختلف وارد کرد.  یها را از فروشرنده ها متیو اسرتعالم ق یلیتکم

  .رسد یم



 

 

 لیتبد   د یبه سرفارش خر  میطور مسرتق   به  فاکتور  شیپ،  "د یبه سرفارش خر  لی"تبد دکمه  شرود که با زدن   توجه

 د یسفارش خر یشود که پروسه    توجه  دنبال نمود.  یعمل  را به صورت  د یپروسره سرفارش خرمیتوان  و   شرودمی

از   یر یو براعرج جلوگ  کنرد مین  جرادیا  یموجود  چیه  پس  .گرذاردیدر کراال هرا اعم از مقردار و... نم  یر یتراث  چیه

رفتن    با .شرودمیبابت آن ثبت ن یگونه سرند حسرابدار   چیه  نیهمچن شرود و یاقالم کاال نم  یمنف  یموجود

 در  نظر را مشرراهده کرد.  مورد  یکاردکس کاال  توانیکاردکس" م  شی"نمادکمه  از فاکتور و زدن   فیهر رد  یرو

 ایانبار   ،جدول  نییپا مربوطه در  یبا زدن دکمه ها  توانیم د یجد   یکاال  ایانبار ،  به طرف حسرراب ازیصررورت ن

  کرد. جادیا میمورد نظر را به طور مستق  یکاال



 

 

کاال   یکه برا  شررمارش عالوه بر واحد   توانیم ازیواحد شررمارش" بنا بر ن  شینما سررتیل  تیریرفتن به "مد  با

توجه شود که بعد از زدن   .اضافه کرد جدول  یهم به ستون ها  یگر یشمارش د  یواحد ها ،شده است  فیتعر

به طور    توانیم افتد. یاتفاق م  ند ی" فرآ  راتییتغ  رهی"اعمال و ذخدکمه  تنها با فشرررردن   نهیدر کنار هر گز  کیت

همانند  د یمنظور با  نیا یبرا  که  د یفاکتور و اسرتعالمات خر  شیبدون پ  ،" را ثبت کردد ی"سرفارش خر  میمسرتق 

  قسمت قبل عمل شود.

 

،  " د یرخر فراکتور  بره لیر"تبرد دکمره  جردول رفتره و برا زدن    یبره براال د یربره فراکتور خر د یرسرررفرارش خر  لیرتبرد   یبرا

  .شودمی لیتبد  د یبه فاکتور خر میبه طور مستق  د یسفارش خر



 

که    د یخر  اسرتعالمات فاکتور و  شیو پ  د ی" را ثبت کرد بدون سرفارش خرد ی"فاکتور خر  میبه طور مسرتق   توانیم

و  ی" شرماره فاکتور دسرتیر یگ یدر قسرمت "پ  توانیم  قبل عمل شرود. هایقسرمتهمانند   د یمنظور با نیا  یبرا

  وارد کرد. یآت یابیبهتر و رد یدسترس و یگانیخود را به منظور با هیرفرنس اول

 

هم به صرورت    تمیآ نیا  گذاشرتن یبا خال یدر قسرمت "شررح فاکتور" شررح دلخواه نوشرت ول  توانیم  نیهمچن

  .شرود میمربوط به آن درج   یحسرابدار   سرند   هایردیف  هیدر کل  یکسرانیتمام فاکتورها شررح    یفرض برا  شیپ

 .شودمی جادیمربوط به فاکتور ا هوشمند  ی"ثبت" سند حسابدار دکمه شود که تنها با زدن  توجه

 یو اضراف یجانب  هایهزینهشرده که به منظور ثبت  یفاکتور" طراح   هایهزینهبا نام "جمع   یفاکتور دکمه ا  در

میتوان  شرود که   یباز م یپنجره ا  دکمه  نیا کی. با کلباشرد میحمل ،نصرب و ... ، مهیب،  هیتخل،  یر یمانند بارگ

مبلا ثابت خود   ایدرصرد آن نسربت به مبلا فاکتور و   کردن مربوط به آن فاکتور را با وارد  هایهزینهحسراب  

  وارد نمود. نهیهز 



 

 

سررشرکن   صرورت  ها را انتخاب کرده که پس از ثبت فاکتور در  نهی" حسراب هز نهیسرتون "نام حسراب هز   در

" حسراب انتخاب شرده را متقابل  شرود و سرتون "نام حسراب یها حسراب طرف حسراب بدهکار م  نهینکردن هز 

فاکتور در   هایهزینهجمع   د ییاز تا  پس  .نماید میفروش منظور   ای  د یحسرب نوع فاکتور خر  نهیهز  ایبه درآمد  

  شود. یداده م شیقسمت مربوطه نما

 



 

با "اسررتاندارد   محاب  انجام شررده را  هایهزینهمیتوان  ها"    نهی"سرررشررکن کردن هز دکمه    یبر رو  کیکل با

اعمرال نمود کره در   د یرخر  یف  یرو شرررده بر  یدار یرخر  یکراال" بر اسررراس وزن مبلا کراال  یموجود یحسرررابردار 

ها   نهیگز   نیشرود که بعد از انتخاب هر کدام از ا  توجه  .باشرد میکاال موثر    د یتمام شرده خر متیکاردکس و ق

  " انتخاب شود.د یی"تادکمه حتما 

 

 یانجام داد برا  را  از فاکتور موارد باال  فیهر رد یبرا  یها به صرورت دسرت  نهیسررشرکن کردن هز   یبرا  نیهمچن

 کیو ...". ت  د یخر ندهیو نما  فاکتور  هایهزینهکردن    سررشرکن ف،یتخف  نیی"تع ی  نهیگز  کیت  د یمنظور با نیا

بره صرررورت مجزا میتوان از کراال را   فیرد  هر  یارزش افزوده و ... برا،  فیحرالرت مبلا تخف  نیزده شرررود. در ا

  هایهزینهفاکتور    کی  یهر کدام از کاالها یبود که برا  خواهد   رگذاریتاث  یامکان در موارد نیمحاسرربه نمود. ا

 یبرا  ،ردیرا به خود بگ  مهیب  نهیاز هز   یشرتر یکاال سرهم ب  کیمثال   یبرا  ای  باشرد  در نظر گرفته شرده  یمتفاوت

 آتش  مهیب  نهینسربت به هز   یشرتر یکاغذ سرهم ب یآتش سروز  مهیب  نهیهز   ریلوازم تحر  یبرا  اسرت  نمونه ممکن

به خود    یشررتر یب  فاکتور کاغذ سررهم نیا  یآتش سرروز  مهیب  نهیپس در هز   ،ردیگ یپاک کن به خود م  یسرروز 

 .ردیگ یم



 

 

همچنین در فاکتور خرید میتوان شرماره سرریال، تاریخ تولید، تاریخ انقضرا و مدت زمان را به روز نیز برای هر  

 کاال ثبت نمود.

 

 

 



 

 د یبرگشت از خر ➢
 

" و وارد کردن  د ی"جد دکمه  " رفته و بعد از زدن   د ی" و سررپس "برگشررت از خرد یروزانه"، "خر  اتی"عمل  یمنو  به

 یمورد نظر و تعداد و ف  یکاال جدول رفته و نام انبار و  نییو شرررح و نام طرف حسرراب به قسررمت پا  خیتار

کامل شرود و در  ز یجدول ن  نییپا هایقسرمت  ارزش افزوده و ...،  نهیهرکدام را وارد و در صرورت داشرتن هز 

مربوط به آن هوشرمند    یمورد نظر ثبت و سرند حسرابدار   د یخر  "ثبت" فاکتور برگشرت ازدکمه  با زدن  تینها

زدن    ،شرررودمریصررررادر    ز یرنر بررا  مر  شیر"نرمررادکرمرره  کرره  کررد.  تروانیرسرررنررد"  مشرررراهررده  را  آن    سرررنررد 

 

حسراب و ... با   طرف  نام  ،یف، تعداد  در مورد انبار،  یاز هرگونه اشرتباه  یر یبه منظور جلوگ  د یبرگشرت از خر  در

را مالحظه و سپس اقدام به ثبت   کاردکس  کاردکس"، ابتدا  شی"نمادکمه  مورد نظر و زدن    یکاال  یرفتن به رو

  شی "نما دکمه  مورد نظر و زدن   یکاال  یاز کاال با رفتن رو  فیکاردکس هر رد دنید  یبرا  کرد.  د یبرگشرت از خر



 

هوشرمند  سرند   دنید  یبرا مربوط به ورود و خروج کاال را مشراهده کرد.  یها  تیتمام فعال  توانی" مکاردکس

  .شودمیامکان فراهم  نیسند" ا شی"نمادکمه مربوطه با زدن 

 

 فروش   ➢
 

  شی پ  ازیرن  مورد فراکتور" رفتره و پس از وارد کردن اطالعرات  شیروزانره "فروش" و سرررپس "پ اتیرعمل یبره منو

صررادر   یسررند حسررابدار   چگونهیفاکتور ه  شیبه ذکر اسررت با ثبت پ الزم  .میکنیفاکتور مورد نظر را ثبت م

فاکتور    شیپ  اتی"ثبت" عملدکمه  زدن  با  .گذارند  ینم ریکاال تاث  یمانده موجود  یبر رو  نیهمچن و  شرررودمین

مرحله    نیدر هم  مایمسررتق   فاکتور به سررفارش فروش"پیش    لی"تبد دکمه  به زدن   توانیم  .رسررد یبه اتمام م

  کرد. لیفاکتور را به سفارش تبد  شیپ

 



 

 یاقالم نم  یموجود  در یر یتاث  چیکه ه  د یشررود که پروسرره سررفارش فروش برخالف سررفارش خر  توجه  نکته:

مربوط به سرفارش مورد نظر   یینها  همان اندازه تا هنگام صردور فاکتوربه    یباعج قفل شردن موجودگذاشرت،  

کاال را مشرراهده    گردش  توانیکاردکس" م  شی"نمادکمه  از کاالها و زدن   فیهر رد  یرفتن رو  با خواهد شررد.

کاال   یکه براش  شرمار عالوه بر واحد   توانیم ازیواحد شرمارش" بنابر ن  شینما سرتیل  تیریرفتن به "مد  با  کرد.

اضرافه کرد توجه شرود که بعد از زدن  جدول  یهم به سرتون ها  یگر یشرمارش د  یواحدها ،شرده اسرت  فیتعر

  افتد. یاتفاق م ند ی" فرآراتییتغ رهی"اعمال و ذخدکمه تنها با فشردن  نهیدر کنار هر گز  کیت

 

ثبت  د یجد   سرفارش  توانی" و وارد کردن اطالعات مورد نظر مد ی"جد دکمه  رفتن به "سرفارش فروش" و زدن  با

  یبر رو   نیشرود و همچن ینم  صرادر  یسرند حسرابدار   چگونهیه  ،کرد.الزم به ذکر اسرت با ثبت سرفارش فروش

  ینشده به فاکتور کاال   لیسفارش تبد   زانیبه م  کاال  کی  یاما از مانده موجود  .گذارد  ینم  ریتاث  یمانده موجود

شرود، به  که در سرفارش فروش مربوطه ثبت شرده فروخته    یدار یخر  همان بهمیتوان  فقن ،  مربوطه قفل شرده

به هر  میتوان  را   ینشرده به فاکتور فروش کسرر و مابق   لیتعداد سرفارش تبد   کاال  یاز مانده موجود  گریعبارت د

  فروخت. یدلخواه شخص



 

 

آن حذف    فیرد  ای  باطل  سرفارش کاال  سرتیبا ینشرده به فاکتور م لیسرفارشرات تبد   یموجود یآزاد سراز   یبرا

  شی پ  هایحسرابو بر اسراس    شرودمی لیتبد   فاکتور  به فاکتور فروش" سرفارش به  لی"تبد دکمه  زدن  با  شرود.

  یپس از ثبت فاکتور فروش سرند حسرابدار  تنها  .شرودمیثبت  آن  مربوط بههوشرمند    یسرند حسرابدار ،  فرض

  فی به تعر ازیهر مرحله از سررفارش فروش در صررورت ن  در  .گردد یانبار کسررر م  یاز موجود  ز یصررادر شررده و ن

 ند یثابت" و ... فرآ یلیتفص  فی"تعر،  حساب"  فیفرم اعم از "تعر  نییپا  یها  با زدن دکمه  توانی... م  ایحساب  

  زده شود. یینها د یی"ثبت" به منظور تادکمه کار حتما  انیشود که در پا توجه .داد مورد نظر را انجام 

ثبرت   د یرجرد   فراکتور  توانیم  ازیر" و وارد کردن اطالعرات مورد ند یر"جرد دکمره  رفتن بره "فراکتور فروش" و زدن    برا

و  یدسرترسر و یگانیخود را به منظور با هیو رفرنس اول ی" شرماره فاکتور دسرتیر یگ یدر قسرمت "پ  توانیم  کرد.

 نیگذاشرتن ا یدر صرورت خال یلدر قسرمت "شررح فاکتور" شررح دلخواه نوشرت و  توانیم  وارد کرد. یآت  یابیرد

مربوط    یحسرابدار  سرند   هایردیف  هیدر کل  یکسرانیتمام فاکتورها شررح    یفرض برا  شیهم به صرورت پ  تمیآ



 

 یگردش ها ی هیرکل  توانیکاردکس" م  شی"نمرادکمره  کاال و زدن   فیهر رد یرفتن رو با  .شرررودمیبه آن درج  

  هرایهزینرهجردول اعم از "جمع    نییپرا  یهرا  تمیرفتن بره هر کردام از آ  برا  بره آن کراال را مشررراهرده کرد. مربوط

کرل فراکتور    یلیتکم  هرایهزینره توانیهرکردام از موارد و وارد کردن اطالعرات مورد نظر م  کردن فراکتور و ... و براز

  فی "تعر ،  حسررراب"  فیجردول اعم از "تعر  نییپرا  یهرا  نرهیگز   یبرا رفتن رو  توانیهر مرحلره م  در  کرد.  ثبرت  را

 با  کرد.  جادیا  نجایدر هم  میمورد نظر را بدون بسرتن فاکتور و به طور مسرتق   هایحسرابثابت" و ...  یلیتفصر

 یو ارزش افزوده    فیتخف  فیهر رد  یبرا  توانیم  از کراال"  فیهر رد  یبرا  نرهی"ثبرت هز   ی  نرهیگز   کیرزدن ت

"ثبت" به   ی  نهیکار حتما گز   انیشرود که در پا  توجه کرد.  وارد  و بعد از محاسربه  یجداگانه را به صرورت دسرت

  فشرده شود. ند یفرآ لیمنظور تکم

 



 

بسرتن فاکتور و به   بدون،  شرده  فیاز قبل تعر  یفرضرها  شیسرند" و بر اسراس پ  شی"نمادکمه  با زدن   توانیم

 .کرد فاکتور مورد نظر را مشاهدههوشمند   یسند حسابدار  میصورت مستق 

 

 برگشت از فروش  ➢
 

" و وارد کردن  د ی"جد دکمه  روزانه"، "فروش" و سپس "برگشت از فروش " رفته و بعد از زدن    اتی"عمل  یبه منو

 یمورد نظر و تعداد و ف  یکاال و  جدول رفته و نام انبار  نییو شرررح و نام طرف حسرراب به قسررمت پا  خیتار

کامل شرود و در  ز یجدول ن  نییپا هایقسرمت  ارزش افزوده و ...،  نهیهرکدام را وارد و در صرورت داشرتن هز 

مربوط به آن هوشرمند   یثبت و سرند حسرابدار   ،مورد نظر  فروش  "ثبت" فاکتور برگشرت ازدکمه  با زدن  تینها

 سند آن را مشاهده کرد. توانیسند" م شی"نمادکمه که با زدن  شودمیصادر   ز ین

 



 

 ایجاد اشتراک   ➢
 

برای ایجاد اشرتراک به منوی "عملیات روزانه" و "فروش سرریع" و "ایجاد اشرتراک" رفته و روی دکمه "جدید"  

کلیرک کرده و تمرامی اطالعرات مربوط را وارد نموده و ثبرت میکنیم. در صرررورتی کره نیراز بره ویرایش هر یرک از 

"  ثبت ویرایش "را انجام و سرپس  اطالعات مشرترک بود، روی دکمه ویرایش در هر ردیف کلیک کرده، ویرایش  

 میکنیم.

 

 

 تعریف نوع  ➢
 

برای تعریف نوع سررررویس بره منوی "عملیرات روزانره" و "فروش سرررریع" و "تعریف نوع" رفتره و روی دکمره  

را وارد نموده و ثبت میکنیم. در صرورتی که نیاز به ویرایش بود،   همربوط  نوع سررویس"جدید" کلیک کرده و 

 ردیف کلیک کرده، ویرایش را انجام و سپس "ثبت ویرایش" میکنیم.روی دکمه ویرایش در هر 



 

 

 

 تعریف مکان/سرویس  ➢
 

برای تعریف نوع سررررویس بره منوی "عملیرات روزانره" و "فروش سرررریع" و "تعریف نوع" رفتره و روی دکمره  

ویرایش بود، "جدید" کلیک کرده و نوع سررویس مربوطه را وارد نموده و ثبت میکنیم. در صرورتی که نیاز به  

 روی دکمه ویرایش در هر ردیف کلیک کرده، ویرایش را انجام و سپس "ثبت ویرایش" میکنیم.

 

 

 فروش سریع  ➢
 

این قسرمت برای فروشرگاه ها، آرایشرگاه ها و بخش هایی که محصروالت زیادی دارند و میخواهند در لحظه  

 فاکتور زده و سند را ثبت نمایند، کاربرد بیشتری دارد. 



 

نام انبار، کد اشررتراک را مشررخص نموده و سررپس کاالهای مورد نظر را از بخش گروه کاال/کاال    کافیسررت

  هایهزینهدر سررمت چپ میتوان درصررد تخفیف،  جسررتجو کرده و روی محصررول مورد نظر کلیک میکنیم. 

، و در انتهرا برا چهرار روش پرداخرت  فراکتور، هزینره نمراینرده فروش و مرالیرات بر ارزش افزوده را مشرررخص نمود

، کارت به کارت و یا نسرریه یا اعتباری، میتوان روش پرداخت مبلا فاکتور را نیز مشررخص نمود. در posنقد،  

 این حالت میتوان در لحظه موجودی نقد، نسیه و ...، هر صندوق، شعبه و ... را رصد نمود.

 

وش قیمت گذاری میتوان با روش های مختلف قیمت الزم به توضری  اسرت هنگام ثبت فاکتور از قسرمت ر

 گذاری محصوالت را معین نمود و فاکتور نهایی را بر همان اساس ثبت کرد.

 



 

 فروش/د یفاکتور خر  هایهزینه  ➢
 

زدن دکمره    برا  انتخراب شرررود. هر فراکتور هرایهزینرهروزانره" رفتره و از آنجرا   اتیر"عمل  یمنظور بره منو  نیا  یبرا

کرد و در قسرررمرت   انتخراب  از آنجرا فراکتور مورد نظر رامیتوان  شرررود کره    یم  جرادیا  ید یر" جردول جرد د یر"جرد 

  شی پهوشرررمند  سرررند    فی"تعر قسرررمت " وهی"اطالعات پا  یکه از قبل در منو  یهایهزینه"   نهی"انتخاب هز 

و فشرردن    نهیمبلا هز   ایاز وارد کردن درصرد   بعد  فرض انتخاب شرده اند را انتخاب و  شیفرض" به صرورت پ

 کرد. ثبت مورد نظر را نهی"ثبت" هز  تیو در نها د ییدکمه تا

 

زدن دکمه "ارتباط"    با  مربوطه را مشراهده کرد.هوشرمند   یسرند حسرابدار میتوان  سرند"   شیزدن دکمه "نما با

 شود. یداده م شیفروش مورد نظر نما ای د یفاکتور خر

 

 کاال  کاردکس ➢
 

مورد نظر   یکراال  کرد   ایر"کراردکس کراال" و وارد کردن نرام    ی  نرهیروزانره" و انتخراب گز   اتیر"عمل  یرفتن بره منو  برا

 جدول مشاهده کرد. کیگردش آن کاال را در  توانیم



 

انبار   کیتفک  به کاردکس کاال را  توانیبر اسرراس انبار باشررد" م  یموجود  شی"نما  ی نهیدر کنار گز  کیزدن ت با

با   توانیم  نیهمچن  .شرد  مشراهده کرد که با انتخاب هر انبار گردش مخصرو  همان انبار مشراهده خواهد 

الزم به ذکر اسرررت واحد   د ید  شرررمارش  همان واحد  یکاردکس را فقن برا  ازیانتخاب واحد شرررمارش مورد ن

  .باشد می "واحد شمارش " یرو قسمت بر نیفرض در ا شیشمارش نرم افزار به طور پ

 

را در همران جرا و   مربوطره  فراکتور  توانیپنجره م ی"ارتبراط" در براالدکمره از جردول و زدن  فیهر رد یرفتن رو برا

را در سمت   فیآن رد یلیاطالعات تکممیتوان  از کاال    فیانتخاب هر رد  با  مالحظه کرد. یبدون بستن پنجره ا

 از جمله روش برآورد آن کاال را مشاهده کرد. جدول نییراست پا

 

 فاکتورها  جستجو ➢
 

 ی" از کرکره  فاکتور  روزانه" و انتخاب "جسرررتجو فاکتورها" و سرررپس انتخاب "نوع  اتی"عمل  یرفتن به منو با

فاکتور، کد کاال و ... و انتخاب    شررح،  شرماره فاکتور لیاز قب یاضراف  یلترهایاضرافه کردن ف  نیمربوطه و همچن



 

  نیی در پرا  شیجسرررتجو قرارداد و بعرد از نمرا  تحرت  پنجره فراکتور مورد نظر را  یدر براال  لتریف  ی"اجرا  ی  نرهیگز 

  شی "نمرا دکمره  "ارتبراط" فراکتور مورد نظر براز و برا زدن  دکمره    از جردول و زدن  فیهر رد  یجردول برا رفتن رو

 .شودمیداده  شیو کامل نما میصورت مستق  به کاردکس" کاردکس همان کاال

 

دوباره موارد   د یبا  د یرجد   لتریبه ف ازیرو در صرررورت ن  شررروند یها پاک م  لتریف  ی" تمراملتری"بدون فدکمره  زدن   با

 انتخاب شوند.

 

 )ورود و خروج(  کاال اتیعمل  /انبار اتیعمل ➢
 

  یرفتن به منو   با  .باشررد میمربوطه    یفرمها  ریو فروش و سررا  د یقسررمت مانند فاکتور خر نیعملکرد ا  نحوه

"  د یانبار را بعد از زدن دکمه "جد   لهاحو  و  د یرس  توانی)ورود و خروج( م  کاال  اتیروزانه" و انتخاب "عمل  اتی"عمل

صررورت    نرد و مبلا ارز )در یطرف حسرراب و حت نام ،  شرررح فاکتور،  خیتار لیاز قب  ازیو ورود اطالعات مورد ن

حواله انبار مورد نظر را   ای  د یرسرر  یمقدار و ف،  نام کاال، انبار نام   وارد کردن  نی( و همچنکشررور   جیرا  پول  تغییر



 

را در  یدسرت حواله انبار  ای  د یشرماره رسر  توانیاسرناد م  یو جسرت و جو یگانیبا لیمنظور تسره  به ثبت کرد.

 " وارد کرد.یر یگ یقسمت "پ

بر ارزش   اتیرمرال  یو حت  د یرخر  نردهیفراکتور و نمرا  هرایهزینرهمیتوان    ز یو فروش ن  د یرخر  یفراکتورهرا  همراننرد 

را داراسرت که با وارد   نهیسررشرکن کردن هز  تیقابل  ز یانبار ن د یو رسر  حواله  به فاکتور اضرافه کرد.  ز یافزوده را ن

از کاالها و   فیهر رد  یرفتن رو  با  .باشررد می  ریفاکتور در قسررمت مربوطه امکان پذ  نییپا در  کردن اطالعات

 مربوط به آن کاال را مشاهده کرد. یها خروج ورود و ی هیکلمیتوان کاردکس"  شی"نمادکمه زدن 

 

آن واحد  ازین اسرراس که نوع حواله بر باشررد میامکان فراهم   نیبه ذکر اسررت در قسررمت "حواله انبار" ا الزم 

پس از زدن   انیپا در  .شررود مشررخص و ثبت "ی"حواله امان ای  ")فروش(  جکیتحت عنوان "حواله ب  یصررنف



 

 در  مربوطه را مشراهده کرد.هوشرمند    یحسرابدار  سرند" سرند   شی"نما  یبر رو  کیبا کلمیتوان  "ثبت"  دکمه  

 .گرفت جدول کمک نییپا یاز دکمه هامیتوان کاال  فیتعر ایحساب  فیبه تعر ازیصورت ن

 

 انبار  ی کسر   /یاضاف التیتعد  ➢
 

  یکسرر   ای یاضراف  التیخروج" و انتخاب تعد  ایکاال ورود    اتیروزانه" و قسرمت "عمل  اتی"عمل  یرفتن به منو با

و فروش    د یخر  یفاکتورها  همانند  شرود که وارد کردن اطالعات در آن  یباز م ی" جدولد یانبار و زدن دکمه "جد 

 است.

 

  یاز انبارگردان  بعد   (رت یمغا  جادیو واحد انبار )عدم ا  یشرردن گزارشررات حسررابدار   یکیبه منظور    اتیعمل نیا

ثبت   اتیزدن دکمه "ثبت" عمل  با باشرند. کسرانیگزارشرات    یدو  کاال در هر  یاقالم و موجود زانیتا م  باشرد می

 .شود یم شیمربوط به آن قابل نماهوشمند  یو سند حسابدار 



 

 دوره  انیپا یتمام شده کاال  یبها متیاصالح ق التیتعد  ➢
 

  یبه سررال مال  و مانده اند  یدارا  یدوره مال  انیکه در پا  ییتمام شررده کاالها  متیاصررالح ق یبرا  اتیعمل نیا

 کنند کاربرد دارد. یم دایبعد انتقال پ

 

  سرررتیاز ل را  خورده انرد   یثبرت برازرگران  الیرر کیر  ایرصرررفر و   یکره در طول دوره برا ف  ییمنظور کراالهرا نیا یبرا

به دوره   د یجد  یف  نیبا ا  کاال  تیکه در نها  کند میصرادر   د یجد  یو ف کند میتمام شرده حذف   یمحاسربه بها

 .کند می دایبعد انتقال پ

 

 انبارها  نیب یموجود  انتقال ➢
 

 نیب  یموجود  خروج" و انتخراب انتقرال  ایرکراال ورود    اتیرروزانره" و قسرررمرت "عمل  اتیر"عمل  یرفتن بره منو  برا

انتخاب کاال و   نیهمچن و شررود که با وارد کردن انبار مبدا و مقصررد   یباز م یجدول د یانبارها و زدن دکمه جد 

 .ردیپذ یم انیپا انبارها نیانتقال ب اتیزدن دکمه "ثبت" عمل تیجدول و در نها نییتعداد در پا



 

 

 مربوطه را مشاهده کرد.هوشمند  یسند حسابدار میتوان سند"  شیزدن دکمه "نما با

 

 عملیات صنعتی

 عملیات تولید/ رسید تولید تولید عادی/  ➢
 

بخش "عملیرات صرررنعتی/ تولیرد/ تولیرد عرادی/ عملیرات  روزانره"   اتیر"عمل ی" در منود یرتول د یرانتخراب "رسررر برا

محصرول مورد نظر را میتوان  شرود که با وارد کردن اطالعات در آن   یم باز ی" جدولد یو زدن دکمه "جد تولید"  

 کرد. د یتول اش دهنده لیاز مواد تشک



 

 

  کاال"  تیری"کنترل و مد ،  "هی"اطالعات پا  یفرمول سراخت محصرول هم قبال در منو  د یمنظور حتما با نیا  یبرا

کار بعد از زدن دکمه "ثبت"    انیپا  در  .باشرد   محصرول قرار گرفته یشرده باشرد و کالس کاال در دسرته بند   فیتعر

 شود. زده "یینها د یتول د یبه منظور اتمام کار دکمه "صدور رس

 تمام شده  متیمحاسبه ق فی تعر ➢
 

 متیق یو محاسربه    یصرنعت یمنظور اعمال حسرابدار   به  محاسربه سرربار، کارمزد ،محاسربه دسرتمزد  محاسربه

در بخش "عملیات صرنعتی/ تولید/ تولید عادی/ عملیات قیمت تمام   " رفتهروزانه  اتی"عمل  یتمام شرده به منو

  محاسربه  فی"تعر،  محاسربه کارمزد"  فیجدول که شرامل "تعر  یموارد باال نیب  ییجابجا با  انتخاب شرود.شرده"  

و   کی  هر یمحاسرربه   یبرا ازیو وارد کردن اطالعات مورد ن باشررد میمحاسرربه سررربار"    فی" و "تعردسررتمزد

مربوط    محاسربات  "ی"نوع محاسربه به صرورت درصرد   ایب روش "نوع محاسربه به صرورت مبلا"  انتخا  نیهمچن

  تمام شده را انجام داد. یبه بها

  شود. فشرده یینها رهیبه منظور ذخ نتریدکمه ا ،مبلا ایشود که حتماا بعد از وارد کردن درصد  توجه



 

 

حسرراب   فیتعر  حسرراب" امکان  فی"تعر ی  نهیحسرراب با رفتن به گز   فیبه تعر  ازیهر مرحله در صررورت ن  در

 .شودمیو به صورت همزمان فراهم  یفعل یبدون بستن پنجره  د یجد 

 تولید پیشرفته

 سفارش تولید  ➢
بر روی   به توجه است  کلیک شود."جدید"  برای ایجاد یک سفارش تولید  که شماره فاکتور به صورت    الزم 

 شود. تنظیم می هوشمند 

توان مشخص کرد. مدت  در قسمت زیر تاریخ سفارش و همچنین تاریخ سررسید )تاریخ تحویل کاال( را می
 شود.کادر  مشخص می  زمان سفارش بر اساس تعداد روز در 



 

 

نام انبار، کد محصول، نام محصول  در جدول پایین سفارش تولید اطالعات مربوط به محصول مورد نظر شامل  
 و تعداد سفارش ساخت آن را وارد می نماییم. 

 

ساخت چنانچه اجزا" و مواد تشکیل دهنده محصول مورد نظر با توجه به فرمول    بعد از درج تعداد سفارش
رش را  آن، در انبار موجودی مورد نیاز برای ساخت محصول را دارا باشند میتوان تعداد سفا  (BOM)ساخت  

ثبت نمود. در غیر این صورت نرم افزار پیغامی با عنوان اینکه نمیتوانید به تعداد درج شده محصول مورد نظر  
 خود را سفارش دهید به شما نمایش خواهد داد و از ثبت آن تعداد جلوگیری خواهد نمود.  

 
و  د ی)مجموع سررفارش تول  انیباز مشررتر  یمجاز بر اسرراس مانده سررفارش ها  یالزم به ذکر اسررت که موجود

 نشده(. د یتول ایسفارش فروش نرفته  یعنی. )منظور از سفارش باز شودیمجموع سفارش فروش( محاسبه م

را بره دلخواه و محراب  برا   تنظیمرات بخش هرای مختلف تولیرد   توانیم  "د یرتول  مراتیتنظ  /  مراتیتنظ"  یمنو  در
 داد. رییشرکت تغ یاخلد یکنترلها

 
 در نظر گرفته خواهد شد. د یسفارشات تول هیکل یبرا ماتیتنظ نیکه ا میبدان د یبا



 

سفارش خا     کی  یامکان فراهم شده که بتوان فقن برا  نیبه طور جداگانه ا  د یدر فرم سفارش تول  نیهمچن
 شدن سفارش داد.  یمواد را با وجود منف یموجود

مواد سررفارش    یمنف  یمشررخص کرد که در صررورت موجود  توانیم  نجایا  در
 ر؟یخ ایگرفته شود 

 

  یاز وارد کردن اطالعرات کراال بر رو   پس  شرررود. کیرکل"ذخیره"   یکردن اطالعرات وارد شرررده بر رو  رهیذخ یبرا
 شود. کیکل"ثبت" 

  یمانده موجود   یو بر رو  شرودی صرادر نم  یسرند حسرابدار   چگونهیه د یبا ثبت سرفارش تولدقت نمایید که  
مواد را   یموجود تواند یداده شرد م  یکه توضر یماتیو فقن با توجه به تنظ  گذاردینم ریمحصرول تاث ایمواد  

 کنترل نمود. گرید یسفارش ها یبرا

 .د یابییانتقال م د یبه بخش دستور تول ماا یمستق  "تبدیل به دستور تولید" یکردن بر رو کیبا کل

 

 د یدستور تول ➢
 . د یینما کیکل "جدید" یبر رو د یجد  د یصدور دستور تول یبرا

هر دسرتور   ی( را براد یتول  یز یبرنامه ر  خی)تار  د یرسر سرر  خیتار  میتوان د یسرفارش تولهمانند   ز یقسرمت ن نیا  در
 کرد. میتنظ د یتول

 



 

به   ای  گردد د یتول  ،ثبت شررده د یاز سررفارش تول یمشررخص کرد که چه تعداد  توانیاطالعات کاال م  فیرد  در
 د یدسرتور تول  ،کارخانه د یچه تعداد از محصروالت سرفارش گرفته شرده با توجه به برنامه تول  یبرا  گریعبارت د
 .گرددصادر 

نمود. با انتخاب شرماره سرفارش محصروالت  اسرتفاده  د یدکمه شرماره سرفارش تولاز   توانیمنظور م نیا  یبرا
 نمود. شیرایتعداد آنها را و توانیو م شودیمنتقل م د یبه دستور تول نایثبت شده در سفارش ع

 
 

انتخاب شماره سفارش    یبجا  توانیخا  باشد م د یخن تول  کیمخصو     د یچنانچه هر دستور تول  نیهمچن
محصول خا    کی  ژهیاطالعات کاال شرماره سفارش را و فرم هنگام ورود اطالعات محصرول در جدول  یدر باال

 مشخص نمود. 

 

 

کرارخرانره،    کیر  د یردر مراکز و خحوط تول  د یرتول  تیرمحصرررول برا توجره بره  رف  کیر  یبرا  توانیحرالرت م  نیا  در
 آن خن قرار داد.  د یثبت نمود و در برنامه تول د یدستور تول کیمختلف را در  یسفارشها

و به آن   دلخواه را انتخاب نمود ؟؟  د یخن تول د،یمحصرول انتخاب شرده در دسرتور تول  یبرا  توانیم  نیهمچن
 را صادر نمود. د یدستور تول د یخن تول

 .د یینما رهیو وارد کردن اطالعات، ثبت و ذخ د یدستور تول میاز تنظ پس

سرراخت   ی)برا  د یتول د یصررادر شررده را به رسرر د یدسررتور تول  توانیم"تبدیل به رسررید تولید"   یبر رو  کیکل با
 نمود.   لیساخت( تبد  انیبه کار در جر گریبه عبارت د ایمحصول 

 



 

 د یتول د یرس ➢
 

 .د یکن جادیا د یجد  د یتول د یبا فشار دکمه رس د یجد  د یدستور تول جادیمانند ا د یتوانیم ز یقسمت ن نیا در

 
"دریافت از دسرتور  صرادر شرده با فشرار دکمه   د یدسرتور تول  یاز رو  توانیسراخت محصرول م ند یشرروع فرا  یبرا

 د یتول د ینشررده اند( را به رسرر  لیتبد  د یکه هنوز به دسررتور تول  ییدهایتول  د یباز )رسرر  یهاد یتول د یرسررتولید"  
 نمود و مراحل ساخت محصول را آغاز نمود. لیتبد 

خن    تیرا به تناسررب  رف د یتعداد محصرروالت مورد نظر دسررتور تول  توانیمربوط به اطالعات کاال م  فیرد  در
 نمود. شیرایو د یتول

 د یسرررسر  خیو تار د یتول  تیمختلف با توجه به  رف  یدهایاز دسرتور تول  توانیم د یخن تول  کی  یبرا  نیهمچن
 را آغاز نمود.  د یمربوط به آن خن تول د یتول ند یمحاب  با برنامه ساخت محصول فرا د یمندرج در دستور تول

(  BOMدهنده محصرول محاب  با فرمول سراخت ) لیمواد و اجزا" تشرک  د،یتول  د یبه ذکر اسرت، در رسر الزم 
در   نیسراخت در کاردکس انبار و همچن  انیدر جر  یتمام شرده کاال متیو ق  شرودیانتخاب شرده از انبار خارج م

  هوشررمند و  نینال,…( به صررورت آFIFO,LIFO,NWAانبار ) یمحاب  با روش حسررابدار  یاسررناد حسررابدار 
انبار به    یروش حسرابدار   گرید انینخواهد بود. به ب  یبه محاسربات دسرت ازیمحاسربه و ثبت خواهد شرد و ن

 محاسبه و ثبت خواهد شد.  یروش دائم

هوشررمند    ماتی. با توجه به تنظد یفشررار ده  "ثبت"دکمه    یبر رو  د یتول د یرسرر یثبت سررند حسررابدار   یبرا
 صادر خواهد شد. هوشمند آن به صورت  یتمام شده( سند حسابدار  یبها ی)حسابدار  یصنعت یحسابدار 

 ییبه محصرول نها  د یو تول ییوارد مرحله نها یینها د یتول د یرسر"تبدیل به تکمیل تولید"    دکمه  یبر رو  کیکل با
 خواهد شد.

 



 

 د یتول لیتکم ➢
 

 .د یینما کیکل"جدید"  یبر رو د یجد  د یتول لیصدور تکم یبرا

 
محصرول    "کپی از رسرید تولید"  یبر رو  کیبا کل  توانیسراخت محصرول م لیو تکم د یتول ند یمنظور اتمام فرا  به
مربوطه    د یتول  د یدکمه و انتخاب رسر نیا  ینمود. با فشرار بر رو لیرا تکم د یمحصروالت انتخاب شرده خن تول  ای

آنها را  عدادت  توانیخواهد شرد که م د یتول لیانتخاب شرده وارد فرم تکم د یتول د یکل محصروالت مندرج در رسر
 نمود.  شیرایو

  توانیباشرند م دهیرسر  د یتول ند یمختلف به اتمام فرا  یدهایتول د یرسر  ایچنانچه محصروالت مختلف    نیهمچن
شرده  لیبه محصرول تکم یینها  د یفرم تول  کیرا در   د یتول د یدر جدول اطالعات کاال چند رسر  یفیبه صرورت رد

 نمود.  لیتبد 

 .شودیبخش به انبار محصوالت اضافه م نیدر ا ییبه ذکر است محصول نها الزم 

هوشررمند    ماتی. با توجه به تنظد یفشررار ده  "ثبت"دکمه    یبر رو  د یتول د یرسرر یثبت سررند حسررابدار   یبرا
 صادر خواهد شد. هوشمند آن به صورت  یتمام شده( سند حسابدار  یبها ی)حسابدار  یصنعت یحسابدار 

مرتبن با   یها  نهیهز   ریو سرا  میمسرتق  ریو غ  میمانند حقوق و دسرتمزد و سرربار مسرتق   د یتول یها  نهیهز  همیتسر
  توانیرا م ند یآ  ی( به دسررت مABCبا روش )  ای  تیفعال  یبر رو  ژهیو  ییکه به صررورت شررناسررا  د یتول ند یفرا

تمام شرده   متیق گریعبارت د  بهنمود.   میسراخته شرده تسره  یتمام شرده کاال متیبه ق د یتول  لیهمزمان با تکم
محاسربه خواهد شرد و   د یتول  لیشرده بر آن به هنگام تکم  جادیسراخته شرده با احتسراب ارزش افزوده ا  یکاال
 شده نخواهد بود.  د یآن به تعداد تول میتسه ایو  یبه محاسبه ادوار  یاز ین گرید

 



 

 .د ییها مراجعه نما نهیگروه هز  فیروش به تعار نیها در ا نهیهز  میتسه یبرا

 

 تسهیم هزینه های تولید  ➢
 گروه  تعریف  ➢

 یها  یرا به صررورت دلخواه و با دسررته بند   د یتول یها  نهیگروه هز  ایو   د یخحوط تول  توانیقسررمت م نیا  در
مبلا آن را  ایو درصرد   یرا دسرته بند  د یخحوط تول  ایموثر بر آن گروه   یها  نهیهز   هینمود و کل  فیمناسرب تعر

 مشخص نمود. 

 : د یتول یها نهیهز  یگروه ها فیتعر یبرا

 
  یشررماره برا  کی  هوشررمند صررورت به طور   نیکرده، در ا  کیکل  "جدید"  یبر رو  نهیهز  د یگروه جد   جادیا  یبرا

 شود. یم فیشما تعر

 . د یرا به صورت دلخواه مشخص کنگروه کد و نام و شرح  ،گروه یبرا

  ،ی عموم  فیکه در صرورت انتخاب تعر  ،باشرد  یم  یعموم ای  د یبه دو صرورت خا  تول  نهیگروه هز   فیتعر نوع
 . د یینرم افزار انتخاب نما هیدر قسمت اطالعات پا نهیاز بخش مراکز هز  د یرا با نهیگروه هز 

 

 

 

  نهیهز   وانتیحالت م نی(: که در ایحسررابدار   فیشررده در بخش تعار  فیتعر  نهی)مراکز هز   یعموم  مراکز  ✓
 یدر نظر گرفت و برا د یشررده اند را به صررورت مشررترک با خحوط تول  فیتعر  نهیکه در مراکز هز   ییها

 مختلف آن را انتخاب نمود.  یشده حسابها د یبه محصوالت تول یا نهیعوامل هز  میتسه



 

 د یخن تول  ایمرکز    ایحالت هر گروه    نی( : که در اد یخحوط تول  ژهیو  نهی)مراکز هز د یخا  تول  نهیهز   مراکز  ✓
قسررمت قابل   نیمورد اسررتفاده قرار خواهد گرفت و فقن در هم د یشررده فقن در قسررمت تول  فیتعر

 مشاهده خواهند بود. 

 

  ری امکان پذ  یو درصرد   یکرده که به صرورت مبلغ کی»نوع محاسربه  کل  ینوع محاسربه خود بر رو نییتع  یبرا
 .باشد یم

 

 

 

 

فعال   یکه گروه  ی. در صررورتد یینما یمشرراهده م   نرهی دو گز   نجرایا  در
 ریغ  ها  نهیاز هز   یکه الزم بود گروه  ی. در صرورتشرودیداده م  شیشرما نما  یفرض برا  شیباشرد به صرورت پ

که دوباره به آنها  یتا زمان  یها را از دسرترسر  گروه  نیا د ییمشرخص نما  ماتیدر قسرمت تنظ  توانیفعال باشرد م
 .د ییخارج نما د یدار  ازین

 شود. جادیکرده تا گروه مورد نظر ا کیکل "ثبت" یاز وارد کردن اطالعات بر رو پس

 شده ثبت شود.  شیرایتا اطالعات و د یینما کیکل "ثبت ویرایش" یبر رو شیرایو اتیاز انجام عمل بعد 

 . د یینما کیکل"حذف" دکمه  یشده  بر رو فیحذف گروه تعر یبرا

 

 گروه   یها نه یهز  فی تعر ➢
 .  میدهیکرده و اختصا  م فیرا تعر رهیموثر بر آن دا یها نهیهز  د یتول ریاز انتخاب دوا پس

 
گروه در سرررمرت   یهرا  نرهیهز  فیتعر یکردن بر رو  کیرکل  ایرگروه مورد نظر   فیرد  یکردن بر رو  کیردابرل کل  برا

 .شودیگروه م یها نهیوارد قسمت هز  فیچپ رد



 

 

  بر .د ییگروه مورد نظر خود را انتخراب نمرا  نجرای. در اد ییرنمرا  کیرکل  "جدید"  یگروه بر رو  یها  نهیهز   فیتعر  یبرا
   یرو .د یکرده و گروه مورد نظر را انتخاب کن کیگروه کل

 

 .د ییرا مشخص نما خیو تار نهیهز  شرح

  یبر رو   حال .د یرا انتخاب کن د یتول نهیکرده و نوع هز  کیکل فیدر رد

 

 وارد شود.  ز یدرصد ن ایاطالعات مانند کد حساب، نام حساب و مبلا  یمابق 

 کرد. فیگروه مورد نظر تعر یبرا توانیم نهیهز  تینها یقسمت ب نیبه ذکر است در ا الزم 

 

 

 

 



 

 پایان دوره

   یانبارگردان ➢
 

و   یشرمارشر  صرورت که توسرن انباردار و حسرابدار شررکت که به  یوارد کردن اطالعات مربوط به انبارگردان  یبرا

 سرتمیسر یبا مانده ها یر یگ  رتیمغا و یگانیبه منظور با یحسرابدار  سرتمیانجام شرده اسرت در سر یدسرت

" و انتخراب نوع د یردکمره "جرد " رفتره و برا زدن  ی"انبرارگردان  روزانره" و از آنجرا بره  اتیر"عمل یبره منو  یحسرررابردار 

جدول   نییدر پا  یکاالها همراه با مانده موجود  سرتیل، نام انبار  انتخاب و بعد از ازیکاالها بر اسراس ن  شینما

وارد ش  را در مقابل هر کاال و در قسرمت شرمار یدسرت  یانبارگردان  یموجودمیتوان   که  شرود یداده م  شینما

 یگانیبا  سررتمیسرر  اطالعات در  نیو پس از زدن دکمه "ثبت" ا  میدهد   شیرا نما  رتینرم افزار مقدار مغا و  کرد

 شود. یم

 

 حساب ها  بستن ➢
 

به "بسرتن    آنجا  روزانه"و از  اتی"عمل  یو هوشرمند به منو یسرتمیبه صرورت سر حسراب هامنظور بسرتن    به

  خی و تار  حسراب هابسرتن   یبرا مربوط و وارد کردن شرماره سرند   هایحسراب" رفته و بعد از انتخاب  حسراب ها



 

به   حسراب ها،  داده شرده  شینما  سرتیل یینها  د ییبسرتن"و تا  اتیو زدن دکمه "ثبت عمل  حسراب هابسرتن  

 شوند. یبسته مهوشمند صورت 

 

 ی دوره مال رییتغ ➢
 

از باز   پس.  شرود  انتخاب  "یدوره مال  رییروزانه"رفته و از آنجا "تغ  اتی"عمل  یفعال به منو  یدوره مال  رییتغ  یبرا

  ی" در باال یدوره مال  رییتغ  اتیانتخاب شرود و در انتها "ثبت عمل  "یدوره مال  هیکل  شینما"شردن فرم مربوطه  

 کند. رییفعال تغ یجدول فشرده شود تا دوره مال

 

 



 

 د یجد  یبه دوره مال انتقال ➢
 

  یدوره مرال  بره  روزانره" و از آنجرا "انتقرال  اتیر"عمل یبره منو د یرجرد  یبره دوره مرال حسررراب هراانتقرال مرانرده  یبرا

و ...   حساب هاانتقال   یبرا ازیوارد شود و با توجه به ن د یجد   یمربوط به سال مال  خیتار،  " انتخاب شودد یجد 

 انتقال" زده شود. اتیعمل زده شود و در انتها دکمه "ثبت کیشده ت ستیهرکدام از موارد ل

 

 

 دوره  کیاطالعات   حذف ➢
 

دوره "  کیر اطالعرات روزانره" رفتره و از آنجرا "حرذف اتیر"عمل  یبره منو یدوره مرال کیرمنظور حرذف اطالعرات  بره

 انتخاب شود.



 

 

 دایپ ازین اطالعات  نیتا اگر دوباره به ا د یکن هیته  بانیکار از اطالعات خود نسرخه پشرت نیقبل از انجام ا حتما

 ییحذف نها یحذف" برا  اتیمربوطه دکمه "ثبت عمل  یاز انتخاب دوره مال  بعد  قابل اسررتفاده باشررد.  د یکرد

 .شود فشرده

 گزارشات  ➢
گزارشرات  " و "هیگزارشرات اطالعات پاهمانحور که در منوی گزارشرات مشراهده میکنید، گزارشرات به دو بخش "

 " تقسیم بندی میشوند.روزانه اتیعمل

 گزارشات تعریف حساب  / هیاطالعات پا  گزارشات ➢
 

در این بخش با توجه به فیلتر حسراب سررفصرل، حسراب کل، حسراب معین، حسراب  ، مرور حسااب ها ➢

 تفصیلی، حساب تفصیلی ثابت، مرکز هزینه و اطالعات تکمیلی میتوان به مرور حساب ها پرداخت. 

مراکز   یثابت و معرف یلیتفصر  ی، معرفحسراب ها  یشرامل سره دسرته معرف  که، حسااب  فیتعر   گزارشاات ➢

 ،سررفصرل  هایحسراب لیاز قب  حسراب هااطالعات مربوط به    شینما یگزارشرات برا نی. اباشرد می  نهیهز 

از    کیکه در هر  یهایحسراب  گرید  ی. به نوعباشرد می  نهیثابت و مراکز هز   یلیتفصر، یلیتفصر،  نیمع، کل

 یارتباط ده  میتوان  .هسرتند  یر یگ گزارش  قسرمت قابل  نیدر ا  ،شرده باشرند   یسرحوح در نرم افزار معرف



 

  یاعتبارده میتوان    نیهمچن  گزارش کرد.نیز  یلیتفصرر  هایحسررابرا با   نهیثابت و مراکز هز  یلیتفصرر

 گزارش مشاهده کرد. نیرا در ا باشد می آنها یو بستانکار  یکه شامل سقف اعتبار بدهکار  حساب ها

 حساب ها یمعرف ➢

 .میدهد  شیرا در سح  سرفصل نما حساب ها ستیل سرفص : هایحساب گزارش ✓

کل   حسراب نوع  نیو همچن  کیکل به همراه سررفصرل هر  هایحسراب  سرتیل ک :  هایحسااب  گزارش ✓

  تی و وضرع  (ی بسرتانکار ی/حسراب )بدهکار   تیو ماه  ردیگ یقرار م  یحسراب یکه در چه دسرته بند 

 است. شیو موقت قابل نما یحساب از نظر دائم

  شی نما قابل  کیکل هر  هایحسراببه همراه    نیمع  هایحسراب سرتیل  :نیمع  هایحسااب  گزارش ✓

 است.

قابل   کر یه  نیمع  هایحسراببه همراه   یلیتفصر  هایحسراب سرتیل :یلیترصا  هایحسااب  گزارش ✓

 است. شینما

در قسرمت  یلیتکم  که در ثبت اطالعات  یاطالعات  یتمام  هر حسااب: یلیاطالعات تکم ساتیل  گزارش ✓

 .استی قسمت قابل گزارش ده نیوارد شده باشد در ا حساب ها فیتعر

( که در یبسرتانکار  و  ی)حداکثر مبلا بدهکار   یاعتبارات یتمام  :حسااب هااعتبار    نییتع ساتیل  گزارش ✓

قسرمت قابل  نیدر ا  باشرد  وارد شرده حسراب ها  فیدر قسرمت تعر یلیقسرمت ثبت اطالعات تکم

 است. یگزارش ده



 

 

 ثابت یلیترص یمعرف ➢

 .میدهد  شیثابت را نما یلیتفص یگروهها ستیلثابت:  یلیترص یگروهها گزارش ✓

  ی لیتفصر  گروه  ثابت به همراه یلیتفصر  هایحسراب سرتیل  ثابت:  یلیترصا  هایحسااب ساتیل  گزارش ✓

 است. شیثابت آن قابل نما

را با گروه   یلیتفص  هایحساب  یارتباط دهثابت:    یلیبا گروه ترص  یلیترص  هایحسابارتباط    گزارش ✓

 .میدهد  شیثابت نما یلیتفص

 نهیمرکز هز  یمعرف ➢

 .میدهد  شیرا نما نهیمرکز هز  یگروهها یتمام : نهیمرکز هز  یگروهها گزارش ✓

  شی نما  نهیهز   را به همراه گروه مرکز   نهیمرکز هز   هایحسراب  سرتیل :  نهیمرکز هز   هایحسااب  گزارش ✓

 .میدهد 



 

را   یلیتفصر  هایحسرابی تمام سرتیل  :نهیبا گروه مرکز هز  یلیترصا  هایحساابارتباط   ساتیل  گزارش ✓

 .میدهد  شیکدام نما هر نهیبه همراه گروه مرکز هز 

ارائه بهتر    یبرا و شررماره سررند و حسرراب و ...  خیتار شرردن  لتریف  تیقابلگزارشررات   یبه ذکر اسررت تمام الزم 

 میباشند.

 ارز و بانک  گزارشات ➢
 بان  )عرضه کننده( یمعرف ➢

کننده در نرم   عرضره  که به عنوان ییبانکها  یگزارش تمام نیبانکها )عرضره کننده:( در ا  سرتیل گزارش ✓

 است. شیافزار ثبت شده اند قابل نما

 ارز یمعرف ➢

ارز و تعداد   خالصره را به همراه نام کشرور و نام   یپول یواحدها یتمام  :یپول یواحدها ساتیل  گزارش ✓

 .میدهد  شیاعشار نما

که قبال   یپول یواحدها گزارش  نیدر ا :یپول یبا واحدها یلیترصا  هایحساابارتباط   ساتیل  گزارش ✓

. )مثال ممکن اسرت میدهد   شینما شرده اسرت را  فیبه صرورت جداگانه تعر یلیهر حسراب تفصر  یبرا

 باشد( کایاز بانکها دالر آمر یکی یواحد ارز 

نرم افزار   در  کره قبال بره صرررورت روزانره  یگزارش اطالعرات ارز   نیدر ا  :یاطالعاات ارز   خچاهیتاار  گزارش ✓

 .میدهد  شینما وارد شده است را (یاطالعات ارز  خچهیارز ر تار یر معرف هیاطالعات پا ی)منو



 

 

 کاال و انبار  گزارشات ➢
 انبارها یمعرف ➢

  یمعرف  /انبرار  کراال و  فیتعر  /هیراطالعرات پرا یکره قبال در منو  ییانبرارهرا  یتمرام انباارهاا: سااتیل  گزارش ✓

 .میدهد  شیشده اند را نما فیانبار تعر

 واحد شمارش یمعرف ➢

  فی تعر  /هیپا  اطالعات  یشرمارش که قبال در منو یواحدها  یتمام  شامارش: یواحدها ساتیل  گزارش ✓

 .میدهد  شیشده اند را نما فیواحد شمارش تعر یمعرف /کاال و انبار 

 کاال یمعرف ➢

 .میدهد  شینما کاالها را یدر دسته بند  یاصل یگروهها یتمام کاال: یگروه اصل ستیل گزارش ✓

  ی گروه اصررل  کنار  کاالها را در یدر دسررته بند   یفرع  یگروهها  یتمامکاال:    یگروه فرع سااتیل  گزارش ✓

 .میدهد  شیهرکدام نما

،  نوع کاال ،  یفرع  گروه،  نام کاال،  کد کاال لیاطالعات مربوط به کاالها از قب  یتمام  کاالها: ساتیل  گزارش ✓

 .میدهد  شیکاال را نما حاتیو توض یاطالعات فن، کاال یموجود یروش برآورد



 

 

 کاال تیر یو مد کنترل ➢

اول دوره    یکاال  یکه به عنوان موجود  ییاطالعات مربوط به کاالها  یتمام  اول دوره :  یموجود  گزارش ✓

 .میدهد  شیشده اند را نما فیدر نرم افزار تعر

  فی افزار تعر نرم   که در یاطالعات مربوط به فرمول سراخت یتمام  محصاول:   یفرمول سااخت   گزارش ✓

 .میدهد  شینام مواد خام و مقدار مصرف را نما، نام انبار لیشده اند از قب

هر کاال را   سرفارشرات فروش و،  د یخر متیق  ممیو ماکز  ممینیاطالعات مربوط به م  کنترل کاال:  گزارش ✓

 .میدهد  شینما

و ... را   بارکد ، کد   رانیا، کشرور سرازنده،  مدل کاال لیکاال از قب  اتیخصروصرکاال:    اتیخصاوصا  گزارش ✓

 .میدهد  شینما

 ه یاطالعات پا  ری سا فی تعر گزارشات ➢
 سهامداران و اعضا یمعرف ➢



 

  شی را نما  شرررکت سررهامداران  یمربوط به تمام یلینام و اطالعات تکم سااهامداران : سااتیل  گزارش ✓

 .میدهد 

  شی را نما  رهیمد   ئتیه یاعضرا  یمربوط به تمام یلینام و اطالعات تکم:  رهیمد  ئتیه ساتیل  گزارش ✓

 .میدهد 

 .میدهد  شیبازرسان را نما یمربوط به تمام یلینام و اطالعات تکمبازرسان:  ستیل گزارش ✓

 

 یمال ی حسابدار  گزارشات /روزانه  اتیعمل  گزارشات ➢
 گردش حساب ها ➢

  شی نما ماندهیحسرراب ها را در سررح  کل در سرره سررتون بدهکار، بسررتانکار و باق  دفتر ک :  گردش ✓

 میدهد.

، بسرتانکار و بدهکار  گردش حسراب ها را در سرح  سررفصرل در سره سرتون  حسااب سارفصا :  گردش ✓

 میدهد. شینما ماندهیباق

 ماندهیو باق  بستانکاردر سه ستون بدهکار،    نیگردش حساب ها را در سح  مع  :نیحساب مع  گردش ✓

 میدهد. شینما



 

بسرتانکار و ،  بدهکار  در سره سرتون یلیگردش حسراب ها را در سرح  تفصر :یلیحسااب ترصا  گردش ✓

 میدهد. شینما ماندهیباق

سرتون بدهکار،   سره ثابت در یلیگردش حسراب ها را در سرح  تفصر  ثابت: یلیحسااب ترصا  گردش ✓

 میدهد. شینما ماندهیبستانکار و باق

بدهکار، بسرتانکار    سرتون  در سره  نهیگردش حسراب ها را در سرح  مرکز هز   :نهیگردش حسااب مرکز هز  ✓

 میدهد. شینما ماندهیو باق

 

 تراز آزمایشی:  ➢

 و ... و  نیحسرراب ها را در قالب سرررفصررل، کل ،مع یشرریتراز آزما :(1تراز آزمایشای پیشارفته )نو  ✓

 میدهد. شینما یدو، چهار و شش ستون نیهمچن



 

بدهکار،   گردش  تراز حسراب ها را در سرح  سررفصرل در چهار سرتون :(2)نو  سارفصا   هایحساابتراز   ✓

 میدهد. شیگردش بستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار نما

  گردشتراز حسراب ها را در سرح  کل در چهار سرتون گردش بدهکار، (: 2)نو  ک   هایحساابتراز   ✓

 میدهد. شیبستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار نما

، بدهکار  در چهار سررتون گردش  نیتراز حسرراب ها را در سررح  مع (:2)نو   نیمع  هایحسااابتراز   ✓

 میدهد. شیگردش بستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار نما

بدهکار،   گردش  در چهار سرتون یلیتراز حسراب ها را در سرح  تفصر :(2)نو  یلیترصا  هایحساابتراز   ✓

 میدهد. شیگردش بستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار نما

 

 و اقساط التیتسه دفتر ➢



 

نام طرف    اتیجزئ  قالب پرداخت شده از شرکت را در التیتسه  یاز تمام  یگزارش  :یپرداخت  التیتسه ✓

 میدهد. شینما هیتصف ، مبلا، تعداد قسن و حالتالتیپرداخت تسه خیحساب، تار

نام طرف   اتیجزئ  قالب  شرده شررکت را در  افتیدر التیتسره یاز تمام یگزارشر  :یافتیدر   التیتساه ✓

 میدهد. شینما هیتصف ، مبلا، تعداد قسن و حالتالتیپرداخت تسه خیحساب، تار

 لیاز قب یگر ید یاتیجزئی  پرداخت  التیعالوه بر اطالعات گزارش تسره  :یپرداخت  التیهر تساه  اتیجزئ ✓

 میدهد. شینما ز یمبلا سود، کارمزد و مدت قرارداد را ن

 لیاز قب یگر ید یاتیجزئی  افتیدر التیعالوه بر اطالعات گزارش تسرره  :یافتیدر   التیهر تساه  اتیجزئ ✓

 میدهد. شینما ز یمبلا سود، کارمزد و مدت قرارداد را ن

  شی ( نمای)نقد   یپرداخت  التیاقسراط تسره  تیاز وضرع یگزارشر :(ی)نقدی  پرداخت اقسااط پرداخت ✓

 میدهد.

  شی ( نمای)نقد   یافتیدر  التیاقسرراط تسرره تیاز وضررع یگزارشرر  :(ی)نقدیافتیپرداخت اقسااط در  ✓

 میدهد.

  شی )چک( نما  یپرداخت التیاقسرراط تسرره  تیاز وضررع یگزارشرر  :)چ (یپرداخت اقساااط پرداخت ✓

 میدهد.

  شی )چک( نما  یافتیدر  التیاقسرراط تسرره تیاز وضررع یگزارشرر  :)چ (یافتیپرداخت اقساااط در  ✓

 میدهد.

 التیمربوط به تسره  درآمد یی  ماهانه شرناسرا  التیگزارش تعد   درآمد: ییماهانه شاناساا  التیجدول تعد ✓

 میدهد. شیرا نما یپرداخت



 

 التیمربوط به تسه  نهیهز یی  ماهانه شرناسرا  التیگزارش تعد   :نهیهز   ییماهانه شاناساا  التیجدول تعد ✓

 میدهد. شیرا نما یافتیدر

 و پرداخت افتیدر  ➢

 .میدهد  شیشرکت را به صورت گزارش پشت سر هم نما یافتهایبرگه در :افتیبرگه در  ✓

تفصرریلی ثابت را به صررورت گزارش پشررت  برگه دریافت با نام و کد   برگه دریافت با ترصایلی ثابت: ✓

 سرهم نمایش میدهد.

 میدهد. شینما شرکت را به صورت گزارش پشت سر هم یبرگه پرداختها برگه پرداخت: ✓

برگه پرداخت با نام و کد تفصریلی ثابت را به صرورت گزارش پشرت    برگه پرداخت با ترصایلی ثابت: ✓

  سرهم نمایش میدهد.

 میدهد. شینما آن یبرگه ها تیوضع نیشرکت و آخر یاز دسته چکها یگزارش دسته چ : ✓

  شی نما آنها  تیوضررع  نیشرررکت و آخر  یپرداختدریافتی/   یاز چکها  یگزارشرر :دفتر چ گزارشااات   ✓

 میدهد. شیرا نما یپرداختدریافتی/  یچکها خچهیتارهمچنین  میدهد.



 

 یر یگ رأس ➢

 گزارش  نیکره قبال در نرم افزار ثبرت شرررده انرد در ا  ییهرا  یر یرأس گ  یتمرام  :یر یرأس گ گزارش ✓

 است. شیقابل نما

 یحسابدار  اسناد ➢

اعداد در دو جز"  و یلیو تفصر  نیمع، در سره سرح  کل  حسراب هانام  :(ی)دو جزئ  یساند حساابدار  ✓

 است. شیقابل نما یلیو تفص نیمع

جز" قابل   کی  در و اعداد یلیدو دو سرح  کل و تفصر  حسراب هانام  (:یجزئ   ی)  یساند حساابدار  ✓

 .است شینما

 است. شیگزارش قابل نما نیدر ا یاسناد حسابدار  :یسند حسابدار  ✓

هر   یارز ثبت شرده برا واحد   را با توجه به یاسرناد حسرابدار  ساند حساابداری به همراه اطالعات ارزی: ✓

 .میدهد  شینما یارز  بستانکار، یبستانکار و بدهکار ارز ، حساب در چهار ستون بدهکار

اسرناد حسرابداری را با توجه به نوع حسراب )سررفصرل، کل، معین،    خالصاه ساند با تاریا اساناد: ✓

 تفصیلی( و بر اساس طول بازه های مختلف و بر اساس تاریخ اسناد نمایش میدهد.

اسررناد حسررابداری را با توجه به نوع حسرراب )سرررفصررل، کل، معین،    :بتثاخالصاه ساند با تاریا   ✓

 تفصیلی( و بر اساس طول بازه های مختلف و با تاریخ ثابت نمایش میدهد.



 

 

 دفتر روزنامه و ک  ➢

با وارد کردن تعداد ردیف در هر صررفحه روزنامه، تعداد  :دفتر روزنامه و ک  پیشاارفته با تاریا اسااناد ✓

دفتر کل و فیلترهای نوع حسراب و طول بازه، گزارشرات دفتر روزنامه و دفتر کل را صرفحات و ردیف  

 بصورت کامل با تمام عحف ها دریافت نمود.

با وارد کردن تعداد ردیف در هر صررفحه روزنامه، تعداد :  ثابتدفتر روزنامه و ک  پیشاارفته با تاریا   ✓

، گزارشرات دفتر روزنامه و دفتر کل را صرفحات و ردیف دفتر کل و فیلترهای نوع حسراب و طول بازه

 بصورت کامل با تمام عحف ها دریافت نمود.

 .میدهد  شینما را مانند دفتر روزنامه پشت سرهم یاسناد حسابدار  یدفتر روزنامه: تمام گزارش



 

 ی بازرگان  اتیعمل  اتگزارش ➢

 

  کنترل فروش ➢

 حجم فروش ➢

 حجم خرید ➢

 گزارشات فاکتورها ➢

 حسابداری فاکتورهاکنترل سند  ➢

 گزارش فرمی فروش ➢

 (1فاکتور فروش )نو  ✓

 (2فاکتور فروش )نو  ✓

 (3فاکتور فروش )نو  ✓

 گزارش فاکتور فروش به همراه ثبت هزینه هر ردیف ✓

 گزارش لیست اقالم بدهکاران )خریداران کاال( ✓



 

 فاکتور رسمی شرکت ➢

 (1صورت حساب فروش کاال و خدمات )نو  ✓

 (2خدمات )نو صورت حساب فروش کاال و  ✓

 ( بدون سریال3صورت حساب فروش کاال و خدمات )نو  ✓

 ( بدون سریال4صورت حساب فروش کاال و خدمات )نو  ✓

 صورت حساب فروش کاال و خدمات برای فیش پرینتر ✓

 

 گزارش فرمی خرید ➢

 گزارشات لیست مشخصات فروشندگان کاال ✓

 گزارش فاکتور خرید به همراه ثبت هزینه هر ردیف ✓

 (1فاکتور خرید )نو  ✓

 (2فاکتور خرید )نو  ✓



 

 (3فاکتور خرید )نو  ✓

 گزارش لیست اقالم بستانکاران )فروشندگان کاال( ✓

 

 فروش سریع ➢

 گزارش فیش پرینت برای مشتری ✓

 گزارش فیش پرینت برای انبار ✓

 گزارش فاکتورهای فروش سریع با جزئیات ✓

 گزارش اشتراک ها ✓

 گزارش نو  های مکان/سرویس ✓

 مکان/سرویسگزارش  ✓

 



 

 هر فاکتور هایهزینه ➢

 فاکتور خرید هایهزینهگزارش  ✓

 فاکتور فروش هایهزینهگزارش  ✓

 کاردکس کاال ➢

 گزارش کاردکس کاال ✓

 گزارش کاردکس کاال )با نام طرف حساب( ✓

 

 

 گزارشات ریز فروش /گزارشات عنوان ترکیکی فروش ➢

 حجم تعدادی ریالی فروش بر اساس کاال و گروه کاال ✓

 تعدادی ریالی فروشحجم  ✓



 

 حجم ریالی فروش ✓

 گزارشات عنوان ترکیکی خرید ➢

 حجم تعدادی ریالی خرید بر اساس کاال و گروه کاال ✓

 حجم تعدادی ریالی خرید ✓

 حجم ریالی خرید ✓

کد و نام کاال   اسراس  ثبت شرده اند را بر  د یفاکتور خر  شیکه در پ  ییکاالها ی: تمامد یفاکتور خر  شیپ گزارش

 .میدهد  شینما

 .میدهد  شینما فروشندگان کاال را یلیمشخصات فروشندگان کاال: اطالعات تکم ستیل گزارش

 .میدهد  شینما را به صورت فاکتور و پشت سرهم د یسفارشات خر ی: تمامد یسفارش خر گزارش

 .میدهد  شیرا پشت سرهم نما د یخر یفاکتورها ی: تمامد یفاکتور خر گزارش

  نی سررررهم و همچن  پشرررت  را  د یرخر  یفراکتورهرا ی: تمرامفیهر رد نرهیبره همراه ثبرت هز   د یرفراکتور خر  گزارش

  یف یبه صرررورت رد  د یقبال در فاکتور خر  که  یرا در مقرابل همران کاال)در صرررورت  فیهر رد  هایهزینرهو   فیتخف

 .میدهد  شیثبت شده باشد( نما

 .میدهد  شینما ها را به صورت فاکتور و پشت سرهم د یبرگشت از خر ی: تمامد یبرگشت از خر گزارش

گزارش   کیرا در    بسرتانکاران کاال از  د یمربوط به خر  اتیبسرتانکاران)فروشرندگان کاال:( تمام جزئ  سرتیل گزارش

 .میدهد  شیجامع نما

 



 

 فروش ➢

بر اسرراس کد و نام  را  فاکتور فروش ثبت شررده اند   شیکه در پ  ییکاالها یفاکتور فروش: تمام  شیپ گزارش

 .میدهد  شیکاال نما

 .میدهد  شینما سفارشات فروش را به صورت فاکتور و پشت سرهم یسفارش فروش: تمام گزارش

 .میدهد  شیفروش را پشت سرهم نما یفاکتورها یفاکتور فروش: تمام گزارش

  نی سرررهم و همچن پشررت  فروش را  یفاکتورها  ی: تمامفیهر رد  نهیفاکتور فروش به همراه ثبت هز  گزارش

  یف یقبال در فاکتور فروش به صررورت رد  که  یرا در مقابل همان کاال)در صررورت  فیهر رد  هایهزینهو   فیتخف

 .میدهد  شیثبت شده باشد( نما

 .میدهد  شینما سرهم برگشت از فروش ها را به صورت فاکتور و پشت یبرگشت از فروش: تمام گزارش

گزارش   کیررا در  بردهکراران مربوط بره فروش کراال بره اتیرکراال:( تمرام جزئ  دارانیربردهکراران )خر سرررتیل گزارش

 .میدهد  شیجامع نما

 هر فاکتور هایهزینه ➢

ثبت شرده اند را   جداگانه که قبال به صرورت فاکتور و  د یفاکتور خر  هایهزینه:  د یفاکتور خر  هایهزینه گزارش

 .میدهد  شینما



 

ثبت شرده اند   جداگانه فاکتور فروش که قبال به صرورت فاکتور و  هایهزینهفاکتور فروش:    هایهزینه گزارش

 .میدهد  شیرا نما

 کاال کاردکس ➢

 مشاهده کرد. را کاردکس کاالمیتوان کد کاال  ایگزارش بعد از انتخاب نام  نیکاردکس کاال: در ا گزارش

 انبار اتیعمل گزارشات ➢

 کاال)ورود و خروج( اتیعمل

 .میدهد  شیانبار را به صورت فاکتور و پشت سرهم نما یدهایرس یانبار: تمام د یرس گزارش

و   فیتخف  نیو همچن  سررهم  انبار را پشرت  یدهایرسر  ی: تمامفیهر رد  نهیانبار به همراه ثبت هز   د یرسر گزارش

ثبت شرده باشرد(   یفیانبار به صرورت رد د یرسر  در که قبال  یرا در مقابل همان کاال)در صرورت  فیهر رد  هایهزینه

  .میدهد  شینما

 



 

 .میدهد  شیانبار را به صورت فاکتور و پشت سرهم نما یحواله ها یحواله انبار: تمام گزارش

 

  فی تخف  نیو همچن  سررهم انبار را پشرت  یحواله ها ی: تمامفیهر رد  نهیحواله انبار به همراه ثبت هز  گزارش

ثبت شررده    یفیحواله انبار به صررورت رد در  که قبال  یرا در مقابل همان کاال)در صررورت  فیهر رد  هایهزینهو 

 .میدهد  شیباشد( نما

 .میدهد  شینما سرهم انبار را به صورت فاکتور و پشت یاضاف التیتعد  یانبار: تمام یاضاف التیتعد  گزارش

انبار را پشرت سررهم و  یاضراف  التیتعد   ی: تمامفیهر رد  نهیانبار به همراه ثبت هز   یاضراف  التیتعد  گزارش

انبار به   یاضراف  التیکه قبال در تعد   ی)در صرورت  کاال  را در مقابل همان  فیهر رد  هایهزینهو   فیتخف  نیهمچن

 .میدهد  شیثبت شده باشد( نما یفیصورت رد

 .میدهد  شینما سرهم انبار را به صورت فاکتور و پشت یکسر  التیتعد  یانبار: تمام یکسر  التیتعد  گزارش



 

انبار را پشرت سررهم و   یکسرر   التیتعد   ی: تمامفیهر رد  نهیانبار به همراه ثبت هز   یکسرر   التیتعد  گزارش

انبار به    یکسرر   التیکه قبال در تعد   ی)در صرورتکاال  را در مقابل همان  فیهر رد  هایهزینهو   فیتخف  نیهمچن

 .میدهد  شیثبت شده باشد( نما یفیصورت رد

سرال   انیدر پا  هرکاال  تمام شرده یبها  التیدوره: تعد   انیپا  یتمام شرده کاال متیاصرالح ق  التیتعد  گزارش

 .میدهد  شیرا نما یمال

 .میدهد  شیانبارها: انتقال انبار به انبار را نما نیب یانتقال موجود گزارش

 .میدهد  شیانبارها نما کیاقالم را به تفک یانبارها: موجود یموجود گزارش

 .میدهد  شینما یتعداد و ف اتیاقالم را با جزئ یکاالها: موجود یموجود گزارش

 

 یصنعت اتیعمل گزارش ➢

 د یتول انیدرجر د یرس



 

  شی سررهم نما  پشرت را به صرورت فاکتور و د یتول  یها  انیدرجر  د یرسر ی: تمامد یتول  انیدرجر  د یرسر گزارش

  .میدهد 

 .میدهد  شینما سرهم را به صورت فاکتور و پشت یینها یدهایتول د یرس ی: تمامیینها د یتول د یرس گزارش

 .میدهد  شینما اش هیشده را به انضمام مواد خام اول د یشده: محصول تول د یمحصول تول گزارش

 .میدهد  شیانبار نما کیتفک ساخته شده را به یساخته شده در انبار: مانده کاالها یکاالها یموجود گزارش

 تمام شده متیمحاسبه ق فیتعر

  فی در نرم افزار تعر  شرده تمام  متیکه قبال جهت محاسربه ق  ییمحاسربه کارمزد: نرد و مبلا کارمزدها گزارش

 .میدهد  شیشده است را نما

شررده در نرم افزار  تمام  متیکه قبال جهت محاسرربه ق  ییمحاسرربه دسررتمزد: نرد و مبلا دسررتمزدها گزارش

 .میدهد  شیشده است را نما فیتعر



 

  فی در نرم افزار تعر  شرده تمام  متیکه قبال جهت محاسربه ق  ییمحاسربه سرربار: نرد و مبلا سرربارها گزارش

 .میدهد  شیشده است را نما

 دوره انیپا گزارشات ➢

 یانبارگردان

 .میدهد  شینما را شده است رهیثبت و ذخ یکه قبال در قسمت انبارگردان ی: اطالعاتیانبارگردان گزارش

 

 

 اساسی یمال هایصورت گزارشات ➢

 یاساس یمال هایصورت

  هایصورت  هینرم افزار ته  نیا  منحصر به فرد  یژگی: ویحیتوض  یادداشتهایبه همراه   یاساس  یمال  هایصورت

 .باشد میو هوشمند  یستمیس به صورت کامال یحیتوض یادداشتهایبه همراه  یمال

بود  د یخواه  محمئن شرده باشند   فیمناسرب تعر  یها یدر دسرته بند    یبه صرورت صرح حسراب هاکه   یهنگام

خواهد  هیبه صورت کامال هوشمند ته افزار توسن نرم   یحسابدار  یمنحب  با استانداردها  یصرورت مال  کیکه  

 شد.



 

نوع حسراب کل  یبرا اسرتهالک در سرح  کل و  نهیشرود هز   یم دهید  ریعنوان مثال همانحور که در شرکل ز  به

 شود. یم فیاستهالک" تعر نهیآن "هز 

 

نوع حسراب  یبرا و  در سرح  کل یدرآمد سرود سرپرده بانک ریز  ریطب  تصرو گرید  یبه عنوان مثال  نیهمچن و

 شود. یم فیکل آن "سود سپرده کوتاه مدت" تعر



 

  فی "تعر  قسرمت  در  سرتیبا  یمهوشرمند  به صرورت    یمال  هایصرورتگزارش   هیته یبرا  ریبا شرکل ز  محاب 

مرتبن به    هایحسرابحتما   هیپا  اطالعات  ی" از منوهوشرمند گزارشرات    فی"و انتخاب "تعرهیاطالعات پا  ریسرا

 شده باشند. فیگزارش تعر

 

 .شود فیثابت تعر هایداراییهرکدام از  یاستهالک برا رهیهمان ذخ ایاستهالک انباشته  حساب



 

 

 اول: مرحله

 انتخاب شود. یحیتوض یادداشتهایبه همراه  یمال هایصورت گزارش

 " فشرده شود.یرفتن به مرحله بعد دکمه "بعد  یبرا

 دوم: مرحله

 شود. انتخاب به جز امسال وجود ندارد" یدوره مال چی"ه ی نهیموجود است گز  یسال مال کیفقن  اگر



 

  یسرال مال   و در آنجا  فشررده  "یسرال مال  یگذشرته دکمه "جسرتجو  یانتخاب سرال مال یصرورت برا نیا ریغ  در

 مورد نظر انتخاب شود.

 

انتخاب شرود.    یمال  سرال یبرا  یبه صرورت دسرت  کباری ز ین هیسرند افتتاح   د یگذشرته با یاز انتخاب سرال مال  پس

 فرم انتخاب شود. یباال در هر سال" یبرا هیسند افتتاح  فیدکمه "تعر

 " انتخاب شود.یرفتن به مرحله بعد دکمه "بعد  یبرا

 سوم: مرحله

 د یاسرت با نیچ نقحه  که در فرم به صرورت  یخال  یجاها  یشررکت تمام  خچهیو تار یتوجه به اطالعات ثبت با

 گردد. لیتکم



 

 " انتخاب شود.یرفتن به مرحله بعد دکمه "بعد  یبرا

 چهارم: مرحله

  تی و نرد معاف  اتینرد مال  نیچن  هم  مناسررب انتخاب شررود. نهیتعداد ارقام گز   شینما یبرا ازیاسرراس ن  بر

 وارد شود. یبه صورت دست یاتیمال

داده   شینما  ریدر ز  یاز صفحات مربوط به صورت مال  ینمونه برخ  یبرا  دکمه "گزارش" فشرده شود.  تینها  در

 شود. یم

 

 



 

 .میدهد  شیترازنامه: ترازنامه شرکت را نما گزارش

 



 

 .میدهد  شیشرکت را نما انی: صورت سود و زانیصورت سود و ز گزارش

 



 

 .میدهد  شیانباشته را نما انیانباشته: صورت سود و ز انیسود و ز گزارش

 



 

 .میدهد  شیوجوه نقد را نما انیوجوه نقد: صورت جر انیصورت جر گزارش

 



 

 

 

 مکانات ا ➢
شررکت و شرما از امکاناتی نظیر ماشرین حسراب، دفترچه تلفن، اعالنات، تغییرات مشرخصرات  در این بخش  

 تراکنش کاربران بهره میبرید.

 همچنین امکانات ماشین حساب و دفترچه تلفن در سمت راست نرم افزار قابل دسترسی میباشد.

در بخش تغییرات مشرخصرات، شررکت شرما میتوانید به راحتی اطالعات شررکت مورد نظر خود را تغییر و ثبت 
 نمایید.



 

 
 

 تنظیمات  ➢
 افزار در بخش های مختلف دسترسی خواهید داشت.به تنظیمات نرم در این بخش 

 

 مدیریت کاربران  ➢
در این بخش بره راحتی میتوانیرد گروه هرا، کراربران، دسرررترسررری هرای مختلف کراربران و گروه هرا را تعریف و 

 مدیریت نمایید.

 

 راهنما  ➢
 در این بخش به فایل راهنمای نرم افزار و تغییرات آخرین نسخه دسترسی دارید.

 

 


