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 هـــمقدم
 

                    5/8 نسـخه سـایبراکانت حــسابگــر افـزارنرمار کـاربران محتـرم یاخت در اکنونهمکه  ییکتاب راهنما

(Cyber Account 8/5) استفاده بهتر از برنامه است یبرا یمطالب یحاو ،است قرار گرفته. 

، یبرنامه ماننـد حسـابدار یک از امکانات اصلیح هر یو توض یمربوط به امکانات کل یاصل یهاکتاب از بخش

 ،(FAQ) متـداولدر بخـش سـواالت . ل شده استیو ... تشک ، حسابداری صنعتید و فروشیخر انبارداری،

لیسـت  ها،پیوسـتن در بخـش یهمچن .پاسخ داده شده است دیآیمش یکاربران پ یکه معموال برا یسواالت

ای جهـت خالصـه و حقوق دسـتمزد و پرسـنلیافزار با نرمحسابگر نرم افزار کلیدهای میانبر برنامه، ارتباط 

اسـتفاده از  کاربران محترم، عـالوه بـر. شده است آورده آشنایی با سایر محصوالت شرکت شایگان سیستم

حات یاست، توض ین استفاده از برنامه قابل دسترسیاز متن مربوط به راهنما که در ح توانندیمکتاب راهنما، 

 ند.یمربوط به همان قسمت را مشاهده نما

تهیه شود بـه کـاربران در مراحـل  و همراه با تصاویر مرتبط کتاب حاضر که سعی شده است به صورت جامع

به  ،برنامهتوانند جهت توضیحات بیشتر از هر قسمت میرساند و کاربران میکمک مختلف کارکردن با برنامه 

 <با عالمـت  شودیمکه به دنبال هم استفاده  ییهاپنجره ،هادهی فرمبرای آدرس مراجعه نمایند. راهنما این

د بـه صـورت یموارد با یاست و در برخ یانبر قابل دسترسیم یدهایکلاز منوها با  ی. بعضاندشده جدااز هم 

 یبه معنـا Shift+1 به عنوان مثالت. موارد از عالمت + استفاده شده اسن گونه یدر ا ؛استفاده شود یبیترک

 .د استین دو کلیا زمانهماستفاده 

ی برنامـه افزارسختقفل  یدر نگهدار د.یفراموش نکنبان از اطالعات وارد شده را یه نسخه پشتیچگاه تهیه

 دانلـود www.Shygunsys.net سایت شرکت به آدرسبرنامه را از وب (Build) جدید نسخهدقت نمایید و 

 نمایید.

ه کاربران محترم بوده است، لـاا یشنهادات کلیبر پ یبرنامه همواره مبتن جدید یهانسخهکه ارائه  ییاز آنجا

د کـاربران یـمف یهاییراهنماشنهادات و یافت پیخود را جهت در یستم با سپاس، آمادگیسگان یشرکت شا

 .داردیماعالم   info@shygunsys.netاز طریق پست الکترونیکی  یگرام
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 یو امکانات کلحسابگر برنامه  یمعرف ۱-۱
د و فـروش، یـ، خریانبـاردار، یامور حسابدار توانیدمی (Cyber Account)حسابگر  افزارنرمبا استفاده از 

 یمحاسبه بهـا یو در نسخه صنعت یو پرداخت یافتینترل اقساط درک، هاچککنترل  االها،ک یال و گارانتیسر

در را  یمت محصوالت و حقوق کـارمزدیق یبر رو تولیدیسربار  هایهزینهکردن محصول، سرشکن شدهتمام

و ...،  انبارهـا، تعـداد هاحسـابد. از لحـا  حجـم اطالعـات، تعـداد یانجام دهپارچه یکستم یس یکقالب 

 رد.یـک صـورت گیـبه صورت اتومات تواندمی یو انباردار یات حسابداریعمل یوجود ندارد. تمام یتیمحدود

بـه  توانیدمینه یو شبکه را دارد. با استفاده از مراکز هز امکان استفاده به صورت تک کاربر حسابگر افزارنرم

شـعب مختلـف  یکه دارا هاییشرکت و یمانکاریپ هایشرکت ین امکان براید که ایکار کن ایپروژهصورت 

  .مناسب است باشندمی

 
 (Cyber Account 8/5) 5/8 حسابگرانات کام ۲-۱

 یحسابدار
  درآمـدها، صـندوق، اسـناد هاهزینـهندگان، ی، نماهابانکان، یمشتر هایحسابتعداد نامحدود ،

 و ... یو پرداختن یافتنیدر

 یچهارسطح یحسابدار 

 شناور یلیاز تفصان استفاده کام 

 اربرکنگ به دلخواه یدکن ساختار ییت تعینگ شناور و قابلیدک 

 یکن نحوه صدور اسناد اتوماتییصدور سند و تع هایعطف 

 فرضپیش هایحساب 

 نه یز هزکمرا بندیگروهف و یتعر(Job Costing)  به تعداد نامحدود هاپروژهو 

  ز، دفتر ک، تراز مرایابیهزینهز، کصورتحساب مرا هایگزارشر ینظ نهیز هزکمتنوع مرا هایگزارش

 نه و ...یز هزکن مرایمع

 یصدور اسناد حسابدار 

 کافت و پرداخت، پرداخت نقد و چیصدور برگ در 

 یاسناد حسابدار یپک 

 یب اسناد حسابدارکیتر 

 خیاسناد بر اساس تار سازیمرتب 

 ارکبستان -ار کاسناد بر اساس بده سازیمرتب 

  یارزصدور اسناد 

 یان دوره مالیدر پا هاحساب یکبستن اتومات 

 بعد یدوره مال یه برایسند افتتاح یکصدور اتومات 
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 بر اساس نوع حساب هاحساببه  یدسترس 

 متعدد یمال هایدورهاطالعات در  ینگهدار 

 هاآن یافت دسته جمعیان صدور سند موقت و درکام 

  دیجدمالی انتقال اطالعات به دوره 

  نمودن اسناد( ی)قطع یحسابدارثبت اسناد 

 هاحساب یبا اسناد برا یارکو بستان یارکو سقف بده یارکو بستان یارکف سقف بدهیتعر 

 ر ترازینترل اسناد غک 

 سند یکردن اتوماتکان ترازکام 

 یکهمراه با مبلغ طرف مقابل به صورت اتومات ید در سند حسابداریف جدیجاد ردیان اکام 

 بندیگروهبر اساس  هاحساببه  یدسترس 

 گریاربران دکاربر به اسناد ک یان عدم دسترسکام 

 اسناد یکم تعداد روز ثبت اتوماتیتنظ 

 خ اسنادیب تارینترل ترتک 

 ال اسنادینترل مرتب بودن سرک 

 یدوره مال یخینترل محدوده تارک 

 یمال هایدورهت در یان بستن هر گونه فعالکام 

 اربرکاز یفرم اسناد بر اساس ن یطراح 

 دکرا هایحسابردن کر فعال یغ 

 یاتیاظهارنامه مال یبرا یکگزارش پارامتر یطراح 

 نتـرل ک، یان، انواع ترازهـا، دفـاتر حسـابداری، صورت سود و زترازنامهمتنوع مانند  هایگزارش

 و ... یگزارش حساب چند ارز ،هاحسابت یوضع

 

 کو دفتر چ یدارخزانه
  املکبه طور  کخچه چیتار یبه همراه نگهدار هاچکورود اطالعات 

 شـده، ، پاسیبرگشت ان وصول،ی، در جرینشده، انتقالمانند پاس هاچک یمختلف برا هایوضعیت

 ینی، تضمشدهباطل، ینقد

 کبه اطالعات مختلف چ یان جستجو و دسترسکام 

 هاچک یریگسار 

  ورود به برنامه ید شده در ابتدایسررس یهاچکهشدار 

 کف دسته چیتعر 

 کمختلف و چاپ چ هایبانک یبرا کفرم چ یان طراحکام 

 شتریافت و پرداخت به منظور سرعت بیدر برگ در هاچکم یان ورود مستقکام 

 هاچکبودن شماره  یرارکنترل تک 
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 مربوطه یکبا اسناد اتومات هاچکسه ینترل و مقاک 

 یال ورودیبر اساس سر هاچکره یذخ 

 یافتیدر کوصول چ بینیپیش 

  یافتیدر کنده وصول چیا نمایمأمور 

 یارز یهاچک 

 یافتیدر یهاچک یبرا کاطالعات شعب بان ینگهدار 

 هاچکمربوط به  هایگزارش 

 هابانکست کد یان وصول شده با لیدر جر هایچک یسکت بانک برایه دیته 

 
 دفتر قسط

 االهاک ید قسطیا خریفروش  یجاد دفتر قسط برایان اکام 

 هاوامافت و پرداخت یدر یدفتر قسط برا استفاده از 

 ست اقساط معوقیه لیته 

 ان چاپ دفتر قسطکام 

 برنامه ید اقساط در ابتدایهشدار مربوط به سررس 

  ارمزدکمحاسبه 

 مربوط به اقساط هایگزارش 

 
 االکشناسنامه 

  االکد کاالها به همراه ک یسه سطح بندیگروهان کاال با امکتعداد نامحدود 

 یمم موجودیزکو ما (یمم موجودینیاالها )مک ینقطه سفارش بران ییعت 

 به واحد اصلی ردن واحدهاکان وابستهکاال و امکهر  یارش برااستفاده از چند واحد شم  

 االهاک ید براکد و چاپ برچسب بارکان استفاده از بارکام 

 االهاک یال براین سرییان تعکام 

 فـرضپیشمـت یق یمت بـراین سطوح قیاستفاده از ااال و کهر  یمت براین سطوح قییان تعکام 

 هاحسابطرف  یبرا فرضپیشف یا تخفیو  تورهاکفا

  کیکاالها به تفکسود 

 االکهر  یمم برایزکمم و ماینیمت مین قییان تعکام 

 هاگزارشر یتورها و ساکفا یاالها و استفاده از آن در طراحک یس براکن عییتع 

 االهاک یبرا فرضپیشف یف ردین تخفییان تعکام 

  بر اساس فرمولی از قیمت خرید االکمت فروش هر یمحاسبه قامکان 

 هنگام صدور سند هاحسابن یو استفاده از ا االکهر  یبرا یاختصاص هایحسابن ییتع 
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 زهیجا یاالهاک، یشنهادیپ یاالهاکمشابه،  یاالهاک 

 دکرا یاالهاکردن کر فعال یغ 

 االهاکسطوح  ینمودار درخت 

 االهاکارزش افزوده به  یکاختصاص اتومات 

 انبارداری
 تورکهنگام صدور فا یکو انبار و صدور سند اتومات یمال یکات اتوماتیعمل 

  گااریقیمتانواع (ن، یانگیمFIFOاستاندارد ،) 

 اسـتفاده در سـند  یهر انبار بـرا یبرا یاختصاص هایحسابف یان تعرکتعداد نامحدود انبار با ام

 د انبارکبه همراه  یکاتومات

 ه انبارهایلکا یانبار و  کیکس به تفکاردک 

  ن انبارهاید انبار، حواله انبار و برگ انتقال بیله رسیاال از انبار به وسکورود و خروج 

 هاقیمت یادسته ینیگزیاهش و جاکش، یافزا 

 یو نقصان یل اضافیتور تعدکرت و صدور فایل مغایجاد فای، اانبارگردانی 

  کیکانبار به تفسود هر 

 هالیسـتماننـد انـواع  ی( و انبـار مقـداریمقـدار یالیـرانبـار ) یمتنوع حسابدار هایگزارش ،

اال، کـد یـ، مصـرف و خرهـاموجودیاالها، گردش ک، مانده ینترل موجودکس، کاردک هایگزارش

 اال و ...کال یسر هایگزارش

 د و فروشیخر

 د و فروشیتور خرکتور، سفارش و فاکش فایان صدور پکام 

 تورکتور به سفارش و فاکش فایل پیان تبدکام 

 تورکل سفارش به فایان تبدکام 

 یاالهـا و فـروش سفارشـات از روک یفعلـ یسفارش داده شده از موجود یاالهاک کیکان تفکام 

 آزاد یموجود

 ع یافت و تجمیان درکع با امیتور به صورت سرکصدور فا هایپایانه یع، مناسب برایسر یتورهاکفا

 ایدسته

 ن رفرنسییان تعکبا ام د و برگشت از فروشیتور برگشت از خرکصدور فا 

 اربر بـا انتخـاب کـن روش صدور سـند توسـط ییان تعکو ام تورهاکفا یبرا یکصدور سند اتومات

 صدور سند هایعطفمربوطه و  یپارامترها

 یخ اتمـام گـارانتیتـارننـده، ک یاال، گارانتکال به یص شماره سریاالها، تخصک یال و گارانتیسر ،

 االکال هنگام ورود و خروج یاستفاده از سر

 االکال از یص مقدار به هر سریت تخصیقابل 

 ش داده شوندیتور نماکدر فا ییلدهایه چه فکن ین اییتور و تعکفا یلدهایت فیریمد 

 اربرکتورها توسط کفرم فا یت طراحیقابل 
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 چند چاپگر یرو یتور به صورت موازکارسال چاپ فا 

  تورکدر فا یف یکو درج اتومات هاقیمتاستفاده از سطوح 

  تورهاکفا یبرا فرضپیشاستفاده از مقدار 

 تورکدر فا فرضپیش یان استفاده از مشترکام 

 تورکافت بعد از چاپ فایبرگ در یکاتومات ان چاپکام 

 تورکاالها بعد از چاپ فاکال یسر یکان چاپ اتوماتکام 

 االکد کا یتور بر اساس حروف الفبا و کفا یاالهاک سازیمرتب 

 تورهاکفا ید و مهلت پرداخت برایخ سررسین تارییتع 

 شدهتعریفگوناگون و چاپ در نقاط  هایطراحیو  هاردیفتورها، با کفا بندیدستهف انواع یتعر 

 تورکفا یک یبرا شدهانجام هایپرداخت یتورها و نگهدارکه فایتسو 

 معوق یتورهاکتورها و هشدار فاکت پرداخت فایگزارش وضع 

  ا مبلغیتور به صورت درصد کفا یلکف یتور و تخفکف فایف ردین تخفییتع 

 ن حسـاب مقابـل و یـیت تعیـقابلا مبلـغ، بـا یـتور به صورت درصد کفا هایهزینهن ییان تعکام

 هاهزینهردن کنکسرش

 تورهاکفا یپکان کام 

 ون، محاسـبه مبـالغ یسـیمکن درصـد ییتع تور،کدر فا تور(یزینده فروش )وین دو نماییان تعکام

 ندگانیمتنوع مربوط به نما هایگزارشو  ندگانیون نمایسیمک

 مجزا بندیدستهان کان با امیفروشندگان و مشتر هایحساب 

 تورهاکال فاینترل سرک 

 مربوطه یکتورها با اسناد اتوماتکسه فاینترل و مقاک 

 تورکحساب هنگام صدور فا یبرگشت یهاچکنترل ک 

 االهاک یمت براینترل محدوده قک 

 تورکانبار هنگام صدور فا ینترل موجودک 

 تورکاالها هنگام صدور فاکنترل نقطه سفارش ک 

 تورکدر فا یرارکت یاالکنترل ک 

 گریاربران دکصادرشده توسط  یتورهاکاربران به فاک یان عدم دسترسکام 

 حجـم  هـایگزارش، هاصورتحسـابد و فروش ماننـد انـواع یت خریاز وضع یمتنوع هایگزارش

االهـا، کان، یسود مشـتر هایگزارشتورها، یزیندگان فروش و ویمربوط به نما هایگزارشفروش، 

 ...ان و یت حساب مشتری، وضعایمقایسه هایگزارشتورها، یزیو
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 شدهتماممت ید و قیتول

 (سازندهست مواد ی)ل هاآن ین فرمول ساخت براییف محصوالت و تعیان تعرکام 

 االک یکان داشتن چند فرمول ساخت کام 

 گریمحصول د یکمه ساخته در فرمول ساخت یمحصول ن یکان استفاده از کام 

 یدیم و سربار تولیمستق هایهزینهف یان تعرکام 

 محصوالت ید بر رویتول هایهزینهردن کن کان سرشکام 

  االهاک یارمزدکاستفاده از حقوق 

 دید انبار تولیصدور رس 

 دیمربوط به تول یکه و سند اتوماتیمواد اول یصدور حواله انبار برا یکات اتوماتیعمل 

 آن یبرا یکمحصول و صدور سند اتومات شدهتماممت یمحاسبه ق 

 د محصول، مصرف استاندارد مـواد یاز جهت تولیمانند مواد مورد ن یصنعت یحسابدار هایگزارش

 و ... یارمزدک، حقوق شدهتماممت ید، قیتول هایگزارشه در محصوالت، یاول

 
 اطالعات یمنیحفظ و ا
 یقفل سخت افزار 

 ر فشـرده و یهارد، فلش به صورت فشرده و غ یبر رو یاز اطالعات به صورت دست یبانیه پشتیته

 DVDو  CD یبر رو Writeامکان 

 اطالعات به صورت روزانه یکاتومات یبانیپشت 

 قه(ی)دق یاطالعات به صورت دوره زمان یبانیردن پشتک بندیزمان 

 یتیامن هایگروهن ییتع 

 هاآنرمز ورود به  و یاربرکص نام یاربران مختلف تخصکن ییتع 

 (انبارهااالها، ک، هاحسابمختلف برنامه،  هایقسمت)اربران کبه  یص دسترسیتخص 

 اربران کتوسط  شدهانجامات یاز عمل گیریگزارش(Log File) 
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 اناتکام ریسا

  یاطالعات کنامحدود در بان رکوردهایتعداد 

 اربرکن توسط یینگ قابل تعیدکمختلف با ساختار  هایشرکتجاد یت ایقابل 

  یو فارس یسیانگل هایزبانورود اطالعات به 

 نسخه دو زبانه( یسیو انگل یبه دو زبان فارس هاگزارشش منوها و یت نمایقابل( 

 یارزستم چندیس 

 اقدامات یماندهزد و سایو دفتر سررس یالدیو م یم شمسیتقو 

 دفتر تلفن 

 به  هاگزارشت ارسال تمام یقابلExcel 

  گزارش ساز(Report Generator) 

 ف نوار یان تعرکام( ابزارToolBar) اربردکپر هایآیتمع به یسر یدسترس یبرا 

 عیسر یانبر و دسترسیم یدهایلک 

 شدهتعریفش یاز پ کیمکف متون یان تعرکام 

 اربران شبکهک یغام برایارسال پ 

 برنامه یصفحه اصل ینه برایر زمین تصوییان تعکام 

 هاگزارشو  هافرم یان طراحکام 

 یو دو بعد یسه بعد یه نمودارهایته 

 ک حساب از جمله آدرس، تلفن و ... و انتقال آن به دفتر تلفنیاطالعات کامل  ینگهدار 

 هافرمو  هاگزارش یدر طراح یسیان فرمول نوکام 

 نترهایار با تمام پرکت یقابل 

 های پارامتریک، اظهارنامه مالیاتی و ...قابلیت تهیه گزارش 
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 2فصل 
 

 افزاراندازی و شروع کار با نرمراهنمای سریع راه
 

 

 

 نصب برنامه

 تکجاد شریا

 هکمات شبیتنظ

 هاحساب یمعرف

 افتتاحیهسند 
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 برنامه نصب  ۱-۲
  د.یقرار ده یدیویدو یبرنامه را داخل درالوح فشرده 

 My Computer  د.یبرنامه شو دیویدید و وارد ینکرا باز 

 Cyber_Setup.exe  د.ینکرا اجرا  

 

  
 

   دکمهNext  د.ینک یکلکرا 
 

 
 

  یگزینـهایـد، افزارهای شرکت شایگان سیسـتم را پایرفتهچنانچه شرایط مجوز استفاده از نرم      

I accept  و سپس بر روی دکمه  دینک انتخابراNext .کلیک کنید 
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  د.ینکت خود را وارد کنام شرنام و 

  دکمهNext  د.ینک یکلکرا 
 

 
 

  نه یگزSingle بـه  افـزارنرمن حالـت یـ، در اشودمینصب حالت تک کاربره برنامه استفاده  یبرا

 نصب خواهد شد.  Sql Server 2008 R2ور قفل و یهمراه درا

 نه یگزClient که: شودمیاستفاده  یزمان یبرا 

د به سرور متصل یبا یبه بانک اطالعات یدسترس یشبکه باشد و براوتر شما عضو یکامپ -1

 شود.

 ستم شما نصب شده باشد.یس یاز قبل بر رو  Sql Server 2008 R2افزارنرم -۲

 نه یگزServer رونـد  ؛شـودمیوتر سرور استفاده یکامپ ینصب برنامه در حالت شبکه بر رو یبرا

 .باشدمی Singleنصب همانند حالت 
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 نصب برنامه را تعیین کنید. مسیر 

 دکمه Next .را کلیک کنید 

 

 
 

 

 

  اگر حالت نصب به صورتSingle ا یServer ن مرحلـه از نصـب از شـما درخواسـت یـباشد در ا

توانید مسیر نصـب می  Changeبا کلیک بر روی د. یرا انتخاب کن Sql Serverتا نسخه  گرددمی

 پایگاه داده را تغییر دهید.

 ها نیز دکمه در سایر پنجرهNext .را کلیک کنید 
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 غـام یسـپس پ .شـودمیز نصب یبرنامه ن افزاریسختور قفل یدرا ،در مرحله آخر نصبRestart 

 شود.می Restartستم ید سیک کنیرا کل OKد ین حالت اگر کلیکه در ا شودمیداده 

  ه در کـن تفـاوت یـز نصب شود. بـا این هاکالینته، الزم است برنامه در کتحت شب هایبرنامهدر

د. ضمنا پس از ینکرا انتخاب  Clientنه ید گزی، باServerا یو  Singleنه یگز یهنگام نصب به جا

 NotePadرا بـا  SntlConfig.xml لیـ، فاایدکردهه برنامه را نصب ک ید از داخل فولدریبا نصب،

را درج  Serverوتر یامپکـ IPا یـر، نـام یـل زکمطابق شـ AccessModeتگ ن دو ید و بینکباز 

 د.(یسرور داشته باش یک قفل شبکه بر رویکه شما  است یزمان ین برای)البته ا د.یینما

<Access Mode> 
Server name or IP Address 
</Access Mode> 

د یـنصب شده باشـد، در هنگـام نصـب با  SQL Server 2008وتر شما از قبل برنامهیامپک یبر رو اگر  ☜

 .نماییدرا انتخاب  Clientنه یگز
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شود که نسخه برنامه بر روی سیستم شما قدیمی بـوده و نیـاز برای زمانی استفاده می Updateگزینه  ☜

 روزرسانی نمایید.بهآن را جدید   Setupباباشد تا 

 

 

 
 ندوزیو زبان مات مربوط بهیتنظ ۲-۲

 د انجام شود:یبا XP Windowsدر که  یماتیتنظ
  از قسمتControl Panelنه ی، گزRegional and Language Options دیرا انتخاب کن. 
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  در قسمتRegional Options د.یرا انتخاب کن یزبان فارس 

  در قسمتAdvanced د انتخاب شود.یبا یز زبان فارسین 

 ید یو سـیـندوز را در درایو ید یوجود نداشت، س ی، زبان فارسهازبانست یکه در ل یدر صورت 

 ؛دیقرارده

ک یـرا ت  .… Install files for complex scripts and Right to leftنـه یگز، Languagesاز قسـمت 

 .دیبزن

، Language Setting for the Systemتم یـو آ Regional Optionsد در قسمت یز باین ۲000ندوز یو یبرا

 Set defaultد ید. کلیرا انتخاب کن یفارس Locationد و در قسمت باال مربوط به یک بزنیرا ت Arabicزبان 

را  وتریامپکـ د ویـد کنییـرا انتخـاب کـرده، تا یفارس Select System locationد. در پنجره یک کنیرا کل

Restart د.یکن 

 KBD نصب
در  «ژ»و  «پ». به عنوان مثال حروف کندمیجاد یاز کاراکترها مشکل ا یبرخ یندوز، برایو فرضپیش یفارس

که مـثال در جسـتجوها  کندمیبروز  ین مشکل زمانیجابجا هستند. خصوصا ا ید استاندارد فارسیلکصفحه 

بر اساس حـروف الفبـا  سازیمرتبا در یو  شودنمیدا یدر آن استفاده شده باشد، پ «ک»تر کاراکه ک ایکلمه

را بـه  KBDFA.DLLل یفا لکن مشیرفع ا ی. براگیرندنمیاز کاراکترها در مکان مورد نظر خود قرار  یبرخ

 System32\Dllcacheو  Windows\System32نـدوز، در شـاخه یو یح زبان فارسـیمات صحیمنظور تنظ

Windows\ د.یکن یکپ 
 

 :ن کاریانجام ا یبرا
 برنامه وارد شاخه  ید یاز سCyberAcc>Addin>KBD>WinXp د.یشو 

 ل یفاKbdfa.dll  رده و کرا انتخابCtrl+c د.یرا بفشار 

 دکمه  یبر روStart د.ینک یکلک 

 نه یگزRun د.ییرا انتخاب نما 

 د: ینکپ یتاDllCache  وEnter د.یبزن 

  در پنجره باز شدهCtrl+V د.یبزن 

 نه یگزYes  د.ینکرا انتخاب 

 دکمه  یبر روStart د.ینک یکلک 

 نه یگزRun د.ییرا انتخاب نما 

 د:ینکپ یتا System32  وEnter د.یبزن 

  در پنجره باز شدهCtrl+V د.یبزن 

 نه یگزYes  د.ینکرا انتخاب 

 ه یپس از چند ثانWindows نـه یغـام اول گزی. در پدهـدمیش یغام خطا را نمایدو پCancel  را

 د.ینک یکلکرا  Yesنه یغام دوم گزیرده و در پک یکلک

 ر را وتیامپکRestart د.یینما 
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 د انجام شودیبا Windows 7در که  یماتیتنظ
  قسمتاز Control Panel  بخشRegion and Language د.یرا انتخاب کن 

 
 

  در بخشFormat  زبانPersian د.یرا انتخاب کن 

 در بخش  سپسAdministrative دکمه  یبر روChange System Locale… د.یک کنیکل 
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 ن قسمت زبان یار دPersian د و سـپس یـرا انتخاب کنOk سـتم شـما ید تـا سیـک کنیـرا کل

Restart .گردد 

 

 

 

 ک شرکتیانتخاب  ۳-۲
د و بطـور یـرا انتخـاب کن اندشده تعریفکه در برنامه شما  یهایشرکتد بود ین قسمت شما قادر خواهیدر ا

 .دیچ کنیسوئ یگریک شرکت به داخل شرکت دیمثال از 
 

 
 

قابل که  باشدمیشده در زمان ایجاد شرکت نام فارسی یا انگلیسی تعریف شاملنام شرکت:  (1

تغییر نام شرکت از داخل برنامه، از منوی اطالعات پایه، تعریف مشخصات شرکت  .باشدمیتغییر 

 .قابل انجام است

. نام شودمیش داده یآن قرار دارد نما ین شرکت بر رویکه ا rvereS Sqlن بخش نام یدر اسرور:  (۲

 :ن شکل استیا به ای باشدمیوتر سرور ینام کامپ فرضپیشا به صورت یسرور 

Computer's Name\ Sql Server instance 
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شامل حروف و یا  فردمنحصربه یچهار کاراکترک کد ینام خالصه عبارت است از  نام خالصه: (3

 .باشدمیآن شرکت  ینام بانک اطالعات دهندهنشانکه عدد 

 قـرار دارد. CyberDB.cfgل یـر فایا در واقع مسی هاشرکتر انتخاب ین قسمت مسیادر ر: یمس (۴

د ید الزم است شرکت مورد نظر را انتخاب کرده و کلیر دهییرا تغ 3 تا 1از موارد  یکید یاگر بخواه

 د.یک کنید را کلییاد تیرات کلییپس از انجام تغ د.یاصالح را بزن
 

 
 

 
 

 د.یکن ینام سرور خوددارر ییاز تغ االمکانیحت ☜

 
 

 
 



3۲ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      5/8حسابگر نسخه (Cyber Account) | راهنمای کاربران 

 

 تکجاد شریا ۴-۲
  د.ینکبرنامه را اجرا 

 

 
 

 شده اطالعات شرکت خود را وارد کنید.در فرم باز د.ینکت را انتخاب کجاد شرای گزینه 
 

 
 

 

 د.یینما یکلک «یبعد»دکمه  ید و بر روینکت خود را وارد کنام و مشخصات شر 

 رد.کانتخاب  یان دوره مالیتا پا یشروع دوره مال خیاز تار توانمی را یدوره مال 

 رد.کشروع را انتخاب  یدوره مال توانمیدارد  یت چند دوره مالکاگر شر 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa33        اندازی و شروع کارراهنمای راه: 2فصل 

 

 
 

 

 دیـنک یـکلک «یبعـد»دکمـه  یرده و بـر روکرا انتخاب  «اربرکستم توسط یس یطراح»نه یگز .

را در  فـرضپیشمات یاستاندارد انتخاب شود، برنامه تنظ یستم حسابدارینه سیکه گز ی)درصورت

 (.گیردمیجاد شرکت در نظر یا

 
 

 
 

 

 نـه ین گزیـبـا انتخـاب ا) دییرا انتخاب نما «نگ باشدیدکستم یس یدارا هاحسابچارت »نه یگز

هم بر اساس نام و هم بر اساس کد ممکن خواهد بود.( و سـپس  یلیتفص هایحساببه  یدسترس

 د.یک کنیکل یدکمه بعد یبر رو
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 استفاده »نه ی، گزشود جادیانگ، به صورت استاندارد برنامه یدکساختار  خواهیدمیه ک یدر صورت

تعریـف کـدینگ »نـه ین صـورت گزیر اید. در غییرا انتخاب نما «هاحسابنگ استاندارد یدکاز 

نگ اسـتاندارد یاز کـدنـه اسـتفاده یکـه گز یدر صـورت) .دینکرا انتخاب « ها بطور خاصحساب

 یرقـم بـرا ۴ن و یمعـ یرقم بـرا ۲کل،  یرقم برا ۲سرگروه،  یرقم برا 1انتخاب شود،  هاحساب

 100گروه تـا در هـر سـر یعنـی (خواهد بـود 1-3-5-9و ساختار  شودمیدر نظر گرفته  یلیتفص

 یلیتفصـحساب  10000ن تا ین و در هر حساب معیمع حساب 100حساب کل، در هر حساب کل تا 

 باشد.میف یقابل تعر
 

 
 

 

 نگ یف کـدیـنه تعریگز توانیدمید یف کنینگ را خودتان تعرید ساختار کدیکه بخواه یدر صورت

ن و ی، کـل، معـین صورت تعداد ارقـام گـروه اصـلید. در ایبه طور خاص را انتخاب کن هاحساب

 .باشدمیرقم  ۲0ر بوده و حداکثر تعداد ارقام ییقابل تغ یلیتفص
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  یفارس ینه چارت بازرگانیگز هاحساباست، در قسمت نوع چارت نمونه  یشما بازرگان تیفعالاگر 

د. یـنکرا انتخاب  یفارس ینه چارت صنعتید، گزیدار یدیتول ارکه ک یدر صورتوده و را انتخاب نم

نگ یک کدیستم یک داشته باشد، سیت «ف شودیتعر هاحسابچارت نمونه »تم یکه آ ی)در صورت

 جاد خواهد نمود.(یا 1-3-5-9 فرضپیش

 مربوط به  ید در اسناد حسابداریرا بزن «روش محاسبه سود بر اساس حجم فروش باشد»ک یاگر ت

ر یدر غ ؛فروش رفته و حساب فروش ثبت خواهد شد یکاال شدهتماممت یحساب ق ،فاکتور فروش

ان حاصل از فروش ثبـت یمربوط به فاکتور فروش حساب سود و ز ین صورت در اسناد حسابداریا

قابـل شانزده نیـز  یشماره یعموم پارامترهای -یطیط محین پارامتر در شرایالبته ا)خواهد شد. 

 دسترس است.(

  د.ینک یکلکرا  «یبعد»دکمه 
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 رد.که شامل حروف و اعداد باشد انتخاب کتر کاراک ۴مم یزکما توانمیت را کنام خالصه شر 

  در قسمت محل نصب نامSql Server 2005/2008 R2 ستم شما نصب شده اسـت یس یکه بر رو

 .دیرا وارد کن

 که  یدرصورتSql Server  به صورتNamed Instance  نصب شده باشد فرمت محل نصـب بـه

 خواهد شد. Computer`Name\Instance`Nameصورت 

  د.ینک یکلکرا  «جادیا»دکمه 

 ت کشـر یـکانتخاب »ت در قسمت کد. نام شرینکت، برنامه را باز کجاد شریپس از اتمام مراحل ا

 آمده است. «موجود

 و یا پس از انتخاب شـرکت بـر د یت مورد نظر شوکد تا وارد شرینک یکلکت دابل کنام شر یبر رو

 روی گزینه تایید کلیک کنید.
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 مات شبکهیتنظ

 هـا نیـز بتواننـد وارد برنامـهکه کالینت کنید، برای ایندر صورتی که از نسخه تحت شبکه استفاده می ☜

 .کارهای زیر انجام شودشوند باید 

 :شوندمیانجام  Serverوتر یامپکر در یمراحل ز
 د.ینکجاد یا Dbد به نام یفولدر جد یک Serverوتر یامپکدر  (1

د ینک Full Share هکن فولدر را در شبیا Sharingرده و در قسمت ک یکلکن فولدر راست یا یرو (۲

ه شـما که شـبکـ یدر صورت ؛داشته باشد یکد تیبا Allow Users Change My Filesنه یگز)

Domain  است، دکمهPermissions  رده وک یکلکرا  Full Control  یرا برا EveryOne یکت 

 .(دیبزن

 Fullه آن راکـ Dbافتـه و در فولـدر یرا  CyberDb.cfgل یـفا از داخل فولدر محل نصب برنامه، (3

Share د.ینک یپک ایدکرده 
 

 
 

 
 

 

 
 

را  بـینذرهن یک، آ«ریمس»قسمت در  و دینک یکلکرا  «تکانتخاب شر» نهیگز د.ینکبرنامه را اجرا  (۴

 Dو یـدر درا را Db مثال اگر فولدر؛ دینکپ یرا تا Dbر فولدر یشده، مسرده و در پنجره بازک یکلک

 د:ینکپ ی، تاایدکردهجاد یا

D:\Db 
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 د:ینت انجام دهیالک یوترهایامپکر را در یمراحل ز
 د.ینکبرنامه را اجرا  (1

 د.ینک یکلکت موجود را کشر یکنه انتخاب یگز (۲

 د:ینکپ یشده تانموده و در پنجره باز یکلکرا  بینذرهن یک، آ«ریمس»قسمت در  (3
\\ … \\db 

 .پ شودیتا Serverوتر یامپک IPا ید نام ی... بادر قسمت  -          

 ید، اسامیرده باشکپ یتا یر را به درستینداشته باشد و مس یلکه شما مشکه شبک یحال در صورت (۴

 یافکـت مورد نظر کورود به شر ی. براشوندمیش داده ینما «تکانتخاب شر»در قسمت  هاشرکت

 د.ینک یکلکت دابل کنام شر یاست رو

قسمت  شماره پانزده، یعموم یپارامترها < یطیط محیشرا ید و از منویمورد نظر شوت کوارد شر (5

 د.ینکپ یر باال را تایز همان مسیشاخه موقت سرور ن

 کالینت هایسیستمک یاتومات روزرسانیبهروش 

جهـت . باشـدیمـ نتیکال یهاستمیبرنامه در س کیاتومات یروزرسانبه برنامه حسابگر، یهاتیاز قابل یکی

 :دیرا انجام ده ریکار مراحل ز نیانجام ا

 (Updateمثال با نام  ی. )برادیینما جادیسرور ا وتریرا در کامپ یفولدر (1

 :دیینما یرا کپ ریز لیفولدرها و فا ،یبروزرسان نیآخر ایبرنامه و  DVD ریفولدر از مس نیدر ا (۲

DVD >CyberAcc >Prog >BMPF 

DVD >CyberAcc >Prog >DynamicReports 

DVD >CyberAcc >Prog >FR3Reports 

DVD >CyberAcc >Prog >Scripts 

DVD >CyberAcc >Prog >CyberAcc.exe 

 .دیینما Shareدر سرور  Full Controlفولدر را به صورت  نیا (3

را بـا برنامـه  Cyberini.cfg لیفا وتر،یکامپ ینصب برنامه بر رو ریاز مس نت،یکال یوترهایدر کامپ (۴

Notepad دیینما پیو در آن تا دیینما جادیا یدیخط جد لی. در خط آخر فادییباز نما: 

 newcapath=\\ipنام  ای Server\شده  Shareفولدر  نام           

newcapath=\\Server\Update مثال:  یبرا      

 .دینموده و ببند رهیرا ذخ Cyberini.cfg لیفا

ذکرشده  یهالیو فا هیبرنامه را ته یروزرسانبه دیشما نسخه جد پس از انجام مراحل باال، هر بار که (5

 یغـامیدر هنگام اجرانمودن برنامه، پ نتیکال یوترهایکامپ یبر رو د،یینما یرا در داخل فولدر کپ

 .شودیبرنامه داده م یروزرسانجهت به

 سـتیبایمـ نـت،یکال یوترهایکاربران در فولدر نصب برنامه در کامپ کیاتومات یروزرسانروش به برای ☜

نصـب  دیذکر شده موجود نبود، نسخه جد ریدر مس لیفا نیموجود باشد. اگر ا UpdateCa.exeبا نام  یلیفا

 .دیینما یکپ جادر آن DVD >CyberAcc >Prog  ریرا از مس لیفا نیو ا دیینما هیبرنامه را ته
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 هاحسابر یو سا هاهزینهان، فروشندگان، ی، مشترهابانک یمعرف 5-۲
 روش اول: ۱-5-۲

 
 

 

 د.ییرا انتخاب نما هاحساب یمعرف > هاحسابچارت  یمعرف >ه یاطالعات پا یاز منو 

 د.ینک یکلک «هاحساب ینمودار سطح»برگه  یرو 

 ش داده یتم نمـایـن آیـا هـایزیرگروهد. یـنک یکلک یجار هایداراییتم ینار آک، (+)ن یکآ یرو

 .شوندمی
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 د.ینک یکلک «موجودی نقد و بانک»تم ینار آک +ن یکآ یرو 

 د.ید تا به حالت انتخاب شده درآینک یکلک «هاموجودی نزد بانک»تم یآ یرو 

 د.ییرا انتخاب نما «تعریف حساب»نه ید و گزینک یکلکتم راست یآن یهم یرو 

 

 
 

  د.ینک یکلکرا  «دییتا»د و دکمه ینکپ یخود را تا کی، نام حساب بان«نام حساب»در قسمت 

 ان، یمشتر یورود اسام یب است. به عنوان مثال براین ترتیز به همین هاحسابر یف سایروش تعر

ابتدا چـپ  «یمشتر»تم یآ یرو < حسابها و اسناد دریافتنی تجاری < یجار هایداراییاز قسمت 

پ یـرده، نام حسـاب را تاکرا انتخاب « تعریف حساب»نه ید و گزینک یکلکراست  و سپس یکلک

 د.ینک یکلکد را یید و دکمه تاینک

 شودمیش داده ینما یدر نمودار درخت ینام حساب، با رنگ آب. 

 توانیـدمین قسمت یه در اک شودمیباز  «یلکاطالعات »حساب، برگه  یبر رو یکلکبا دابل  حال 

در بخـش امـور  هـاآیتمن یا)د ییو ... را وارد نما «یارکسقف بده»، «نوع حساب»ر ینظ یاطالعات

 .(اندشدهامل شرح داده کبه طور  یحسابدار

 تور و ... صادر شوند حتمـا کسند، فا هاآن یبرا خواهیدمیه ک هاییحسابه کد یتوجه داشته باش

 ند.(یدرآ یبه رنگ آب هاحساب یدر نمودار سطح)ف شوند ین سطح تعرید در ایبا
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 روش دوم: ۲-5-۲
د. یـانتخاب کن را هاحساب یسپس معرف ؛دیک کنیکل هاحسابچارت  یمعرف یبر روه یاطالعات پا یاز منو

 د.یرا انتخاب کن یسپس بخش اطالعات کل
 

 
 

 

حسـاب  خواهیـدمیرا کـه  ینـیا نام حساب معید شماره یک کنید کلید جدیکل ین قسمت ابتدا بر رویدر ا

کـد  یلیدر قسـمت شـماره حسـاب تفصـستم ید، سپس سید انتخاب کنیف کنیخود را در آن تعر یلیتفص

مورد نظر خـود را وارد  یلیرا به حساب شما اختصاص خواهد داد، بعد از آن نام حساب تفص یدیمربوطه جد

 د.یکن
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 د.یک کنیره کلید ذخیکل ید و بر رویبزن Enterد یپس از وارد کردن نام حساب کل
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 انبارها یمعرف ۶-۲
 را  1انبار شـماره  فرضپیشد. برنامه به طور یانبارها را انتخاب کن یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

 د:یر را انجام دهید، مراحل زانبارداری یکش از یجاد کرده است. اگر بیا

  د یا کلیو  ردهک یکلکاز نوار ابزار را  «دیجد»دکمهF3 د.یبورد را بزنیک 

 د و یشماره انبار مربوطه را وارد کن ،در قسمت شماره انبارEnter د.یبزن 

  د یبا کلTab  پ کرده و ید. نام انبار را تایبرو «نام انبار»به به جعبه متن مربوطEnter د.یبزن 

  د یکلF2  گر مراحل فـوق را ید یانبارها یمعرف ید. براینک یکلکرا  «رهیذخ»ا دکمه یرا فشرده و

 د.یتکرار کن
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 االهاک یو معرف بندیگروه ۷-۲
 

 
 

  را  کاالهـا ینمـودار سـطح < یاطالعات اقـالم موجـود < کاالها یمعرف <ه یاطالعات پا یمنواز

 د.یانتخاب کن
 

 
 

 د.یک کنیتم سطوح کاالها کلیآ یرو 

 د و از پنجره مربوطهیک راست کنیآن کل یشده قرار گرفت، روتم در حالت انتخابیکه آ یهنگام، 

 .دید را انتخاب کنیروه جدگریتم زیآ

  د را از نـوار ابـزار ییـرا وارد نمـوده و دکمـه تا یو نام گروه اصل یکد گروه اصل ،شدهپنجره بازدر

 .شوندمیش داده یاال با رنگ قرمز نماک یاصل هایگروهد. یک کنیکل

 ینـام گـروه اصـل ین منظـور رویا ید. برایجاد کنیگروه اریز توانیدمی ین گروه اصلیا یحال برا 

شـده د و از پنجـره بازیـک راسـت کنیآن کل ید. حال بر رویانتخاب درآد تا به حالت یک کنیکل

گـروه ریگـروه و نـام زرینمودن کد زشده پس از واردد. در پنجره بازید را انتخاب کنیگروه جدریز

 .شوندمیش داده یبا رنگ سبز نما یفرع هایگروهد. یک کنید را از نوار ابزار کلییدکمه تا
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 د تـا بـه حالـت یـک کنیـشده کل یمعرف هایزیرگروهاز  یکی یکاالها، بر رونمودن نام وارد یبرا

د را یـرگـروه جدیشـده زد و در پنجـره بازیک راست کنیآن کل ید. سپس رویانتخاب شده درآ

 یاالها با رنگ آبک ید. اسامیک کنید را کلیید. پس از وارد کردن کد و نام کاال دکمه تایانتخاب کن

 فاکتورهـاان استفاده در کام شوندمیف ین سطح تعریه در اک ییاالهاکتنها  .شوندمیش داده ینما

 .باشندمیرا دارا 

  د کبار»ر ینظ یاطالعات توانیدمیه ک شویدمی یلکاال وارد برگه اطالعات کنام  یبر رو یکلکبا دابل

در  هاآیتمن ید. اییو ... را وارد نما «یمم موجودینیم»، «یاطالعات فن»، «گااریقیمتنوع »، «االک

 .اندشدهشرح داده  انبارداریبخش امور 
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 هاچک دسته یمعرف 8-۲
ک ید را کلیدسته چک جد یمعرف <دفتر چک  <ات روزانه یعمل ید از منویدسته چک جد یمعرف یبرا

 د.یاستفاده کن Alt+Z یدهایب کلیا از ترکید و یکن

 
 

وارد  یدسته چک عدد ید. در قسمت سریرا انتخاب کنمربوطه  بانکحساب ابتدا در قسمت حساب بانک، 

، شماره «الیاز شماره سر»د خواهد کرد. در جعبه متن مربوط به یک آن را تولید، برنامه به صورت اتوماتینکن

د. ین برگ دسته چک خود را وارد کنیشماره آخر ید و در جعبه متن بعدیین برگ دسته چک را وارد نمایاول

 د.یک کنیجاد را کلیدکمه اسپس 
 

  

 

د در دفتر یسف یهاچکن یجاد خواهد کرد. اید ایدسته چک شما، چک سف یهابرنامه به تعداد برگ

 قابل انتخاب خواهند بود. یپرداختن یهاچک

فقط عدد وارد کرده و از وارد کردن هرگونه  «الیتا شماره سر»و  «الیاز شماره سر» هایبخشدر  ☜

 چک به صورت اتوماتیک تکمیل خواهد شد.قسمت سری دسته د.یکن یخوددار یعدد ریکاراکتر غ
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 االهاکدوره  یابتدا یه و موجودیسند افتتاح ۹-۲
 شوند: آوریجمعر ید اطالعات زیه بایقبل از صدور سند افتتاح

 هابانکصندوق و  یموجود. 

 اندنرسیدهد یخ سررسیکه در دست شماست و هنوز به تار ییهاچکست یل. 

 اندنرسیدهد یخ سررسید و هنوز به تاریگران داریکه در دست د ییهاچکست یل. 

 خ شروع کار برنامه.یتار در هاآن یبدهکار و مانده بدهکار هایحسابست طرف یل 

 خ شروع کاریدر تار هاآن یبستانکار و مانده بستانکار هایحسابست طرف یل. 

 باشند: شدهانجامر یز یارهاکد یه بایقبل از صدور سند افتتاح

 د.یکن یمعرف یلیک حساب تفصیمطابق آنچه شرح داده شد،  یبانک هایحسابتمام  یبرا 

 د.یجاد کنیا یلیک حساب تفصی ...ان، فروشندگان و یل مشتریتمام افراد طرف حساب، از قب یبرا 

 یرو هاحسـاب ید. در نمـودار سـطحیـجاد کنیا یلیک حساب تفصیه شرکت خود، یسرما یبرا 

را  «تعریف حساب»رده کراست  یکلک (هیسرما <هیسرما < سرمایهن )حقوق صاحبان یحساب مع

 د.ینک یه معرفید و نام حساب را سرماینکانتخاب 

 د.یجاد کنینه ایک حساب به نام آن هزیشرکت خود،  هایهزینه یبرا 

 د.یکن یستم معرفیرا به س انبارهاه یکل 

 د.یکن یستم معرفیه کاالها را به سیکل 

 د.یکن یستم معرفیرا به س هاچکدسته 

 دوره کاالها یابتدا یه و وارد نمودن موجودیافتتاح صدور سند. 

 ک سـند یـن منظور یا یبرا .دیرا در آن وارد کن هاماندهه ید و کلیه بزنیک سند افتتاحید یحال با

 د.ییصادر نما یحسابدار

 یروش صدور سند حسابدار

ا از یـد و یـرا انتخـاب کن یصـدور سـند حسـابدار <ات روزانه یعمل ی، از منویصدور سند حسابدار یبرا

ن فـرم ییدر قسـمت پـا یدسترسـ یدهایرا از نوار کل صدور سندا دکمه ید و یاستفاده کن Alt+S یدهایکل

 د.یبزن Enterشده مربوط به شماره سند پنجره باز در د.یک کنیبرنامه کل

باشد. اگر براثر فرض برابر با شماره اسناد میلد رفرنس به طور پیشید. فییسند را وارد نما خیحات و تاریتوض

کند کـه شـماره لد رفرنس مشخص مییر کنند، فییانا شماره اسناد تغیخ، احیسازی اسناد بر اساس تارمرتب

 سند چه بوده است. یقبل
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ا نـام یپ شماره یو تا Spaceد یبا زدن کل حساب راا نام یشماره حساب  یدر جدول مربوط به سند حسابدار

د. در قسـمت یـا نام حساب انتخاب کنیپ شماره یتاو دکمه ...  یک بر رویو کل F2د یا فشردن کلیحساب و 

 د.ینکحساب را وارد  یارکا بستانی یارکز بدهیار نکار و بستانکبده

 د.یصندوق بدهکار کن ینقد ین سند حساب صندوق را به اندازه موجودیدر ا

 د.یآن حساب بدهکار کن یز به اندازه موجودیخود را ن یبانک هایحسابدر ادامه 

 د.یرا بدهکار کن هاآن یزان بدهیز انتخاب کرده و به میبدهکار را ن هایحسابطرف 

 د.ی، بستانکار کنیبستانکار را به اندازه مانده بستانکار هایحسابه طرف یکل

خ یو هنـوز بـه تـار ایـدکردهافت یگران دریکه از د ییهاچکک از یزان هر یرا به م یافتنیحساب اسناد در

 د.یسید را بنویخ سررسیف، شماره چک و تاریحات مربوط به ردید و در توضی، بدهکار کناندنرسیدهد یسررس

و  ایـدکردهگـران پرداخـت یکه به د ییهاچکک از یزان هریرا انتخاب کرده و به م یحساب اسناد پرداختن

خ یشـماره چـک و تـار ،فیـحات مربوط به ردید و در توضی، بستانکار کناندنرسیدهد یخ سررسیهنوز به تار

 د.یسید را بنویسررس

 یـکلکرا « دردن سـنکتراز »سند دکمه  یرده و از قسمت باالکه را انتخاب یف، حساب سرماین ردیدر آخر

 د.ینک

د. یاال را داشته باشک یفعل ید و موجودینک انبارگردانید یاالها، ابتدا باکاول دوره  یردن موجودکوارد  یبرا

 د:یاول دوره کاال را وارد کن یموجود توانیدمیق یطر دوسپس از 

 د.ید انبار صادر کنیک رسی <د انبار یرس <اال از انبار کورود و خروج  <ات روزانه یعمل یاز منو (1

سـند  گیـردمیمربوطه با تعداد مورد نظر در انبـار قـرار  ینکه کاالیبران کار عالوه یانجام ابا 

 در قسمت نام مشتری حساب سرمایه را وارد نمایید. .گرددمیز صادر ین یحسابدار
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ن قسمت شما تنها یدر ا .دیک کنیمانده اول دوره را کل < یاطالعات کل <کاالها  یاز قسمت معرف (۲

ن عمل یا یبرا یدر واقع سند د،یخود در انبار را وارد کن یمقدار و مبلغ اول دوره کاالها توانیدمی

 د.ید صادر کنیه آن را خودتان بایو سند افتتاح گرددمیصادر ن
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 ارکآغاز 
 یف حساب و مانده اول دوره؛ ضمن معرفیار، تعرکه، آغاز یاطالعات پا یبا استفاده از منو توانیدمی

 هاحسابه ک ینید حساب معکا یار ابتدا نام کن یا ی. برانمایید ی، اقدام به صدور سند حسابدارهاحساب

د. در ینک یکلکد را ید سند جدیلکصدور سند،  ی. سپس براکنیدمیرا انتخاب  شوندمیف یداخل آن تعر

د ی. توجه داشته باشنماییدحساب را مشخص  یارکا بستانی یارکزان بدهید و مین، نام حساب جدیجدول پائ

 .نماییدآن سند را انتخاب  توانیدمی ،دیار را انجام دهکادامه  ،یگرید در ادامه سند دیه اگر بخواهک
 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa51        اندازی و شروع کارراهنمای راه: 2فصل 

 

 د انباریروش صدور رس
  کلیـدهایب یـا از ترکید و ید انبار را انتخاب کنیرس <ورود و خروج کاال از انبار  <ات روزانه یعمل یاز منو

Alt+5  د.یکن استفاده 

 پنجره باز شده در قسمت شماره فاکتور یبر رو Enter د.یبزن 

 د یبا کلEnter ا یTab د.ید انبار را وارد کنیخ رسید و تاریخ فاکتور برویبه قسمت تار 

 د.یه را انتخاب کنیحساب سرما یدر قسمت نام مشتر 

 د یدر ستون انبار با فشردن کلSpace ست نام انبار مورد نظر را ین لی. از اشودمیست انبارها باز یل

 د.یبزن Enterانتخاب کرده 

  د یا نام کاال با فشردن کلیدر قسمت کد کاالSpace مورد نظـر را  ی. کاالشودمیست کاالها باز یل

 د.یبزن Enterست انتخاب کرده و ین لیاز ا

 د یبا فشردن کلEnter  ا یوTab  یدر انبار مـورد نظـر و فـ یرفته و مقدار فعل یبعد هایخانهبه 

 د.یاالها انجام دهکتمام  یار را براکن ید و ایبرو یبه سطر بعد Enterد ید. با کلید را وارد کنیخر

 مربوطه صادر گردد. ید تا سند حسابداریک کنید ثبت را کلیسپس کل 
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 شروع کار با برنامه: یتاکر مهم در ابتدا

بان از اطالعـات را یپشت نسخه هیته است، ییار باالیت بسیاهم یهر شرکت دارا یکه اطالعات مال ییاز آنجا

 یول دهدمیرا انجام  یریگبانیک عمل پشتین ورود در هر روز به صورت اتوماتید. برنامه در اولیفراموش نکن

 د.یه کنیبان تهید همواره از اطالعات خود نسخه پشتیز بایشما ن

 

 ترهایر متن تییان تغکام
تر مورد نظر یت ین منظور رویا یر داد. براییتغو گزارشات و ...  کاالها، هاحسابترها را در چارت یت توانمی

مثال در  ینوشت. برا توانمیرده و متن دلخواه را کتر را انتخاب یض تینه تعویرده و گزک یکلکراست 

ر ییتغ یلکحات یآن را به توضرده متن کراست  یکلکحات یلد توضیف یتور فروش روکحات فایقسمت توض

 داد.

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 3فصل 
 

 عملیات مالی و حسابداری
 

 

 
 

 حسـابداری مالی

 نهیمراکز هز

 و دفترچک یدارامور خزانه

 دفتر قسط

 مراحل پایان دوره مالی
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 هاحساب یمعرف ۱-۳
 یلین و تفصیدر چهار سطح سرگروه، کل، مع هاحساب یعنیاست.  یچهارسطح یحسابدار، 5/8حسابگردر 

قابـل انتخـاب  هاییحساب، هاچک، فاکتورها و ید که در اسناد حسابداری. توجه داشته باششوندمیف یتعر

 باشند. شدهتعریف یلیکه در سطح تفص باشندمی

جـاد شـرکت یا ر در هنگامیا خیکد باشند  یدارا یلیتفص هایحسابنکه یو ا هاحسابنگ یتعداد ارقام کد

ک یـف شود را تیتعر هاحسابجاد شرکت پارامتر چارت نمونه ین اگر در هنگام ایچن م هستند. همیقابل تنظ

را  یلیتفصـ هایحساباست  یجاد شده است و شما کافیا هاحساب یبرا فرضپیشنگ یکد کی د،یزده باش

 د.یکن یستم معرفیرا به س هاحسابد از ابتدا تمام سطوح ین صورت بایر اید. در غیف کنیتعر

ز یـستم نیمرتبط س هایحسابتوسط کاربر  هاحسابسطوح  یتمام ید که در صورت معرفیتوجه داشته باش

ستم هسـتند. نظـر بـه یک سیمربوط به اسناد اتومات هایحساب مرتبط، هایحسابم شوند. ید تنظیحتما با

 داده شده است.ح یتوض 3-15ن موضوع در بخش یمرتبط، ا هایحسابت یاهم

 

 

 روش اول: - هاحساب بندیگروهف یتعر
 :سرگروه هایحساب یمعرف
د یـلکا یـ را انتخاب کـرده و هاحساب یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو (1

 د.یاستفاده کن Alt+C یدهایب کلیا از ترکیو  نمایید یکلکن صفحه یرا از نوار ابزار پائ هاحساب
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 .دییرا انتخاب نما هاحساب ینمودار سطح (۲

 

 
 

د، یک زده باشـیـرا ت «ف شـودیـتعر هاحسابچارت نمونه »پارامتر  ،جاد شرکتیاگر در هنگام ا (3

که با  هاییحسابد. ییستم را مشاهده نمایتوسط س شدهتعریفنگ یکد یساختار درخت توانیدمی

سـبز رنـگ  هایحسـاب. باشندمیسرگروه  هایحساب)سطح اول(،  اندشدهرنگ قرمز مشخص 

 یآبـ هایحسـابن و یرنگ )سطح سوم( معـ یخاکستر هایحسابکل،  هایحساب)سطح دوم( 

 .باشندمی یلیتفص هایحسابسطح چهارم( )رنگ 

ک راسـت یـآن کل ید. حـال بـر رویک کنیکل هاحسابتم سطوح یآ یرود یجاد حساب سرگروه جدیا یبرا

د. در قسمت شماره حساب، کـد سـرگروه و در یرا انتخاب کن «تعریف گروه اصلی»شده باز یمنونموده و از 

 د.یک کنیفرم کل ید را از نوار ابزار باالیید. حال دکمه تایقسمت نام حساب، نام سرگروه را وارد کن
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 های کلبحسامعرفی 
ب یا از ترکیو را انتخاب کرده  هاحساب یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو (1

 د.یاستفاده کن Alt+C یدهایکل
 

 

 
 

 
 

 د.ییرا انتخاب نما هاحساب ینمودار سطح (۲

تعریـف شـده، ک راست کـرده از پنجـره بازیآن کل ید. بر رویک حساب سرگروه را انتخاب کنی (3

 د.یرا انتخاب کنحساب کل 
 

 
 

 
 

 د.یک کنید را از نوار ابزار کلیینام حساب کل را وارد نموده و دکمه تادر پنجره باز شده شماره حساب کل و 
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 نیمع هایحساب یمعرف
ب یا از ترکی را انتخاب کرده و هاحساب یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو (1

 د.یاستفاده کن Alt+C یدهایکل
 

 
 

 
 

 د.ییرا انتخاب نما هاحساب ینمودار سطح (۲

تعریـف حسـاب شده، ک راست کرده از پنجره بازیآن کل ید. بر رویکل را انتخاب کن ک حسابی (3

د را از نوار یین را وارد نموده و دکمه تاین و نام حساب معید. شماره حساب معیرا انتخاب کن معین

ک داشته باشد، حسـاب یت «هم اضافه شود یلیتفص هایحسابدر »د. اگر پارامتر یک کنیابزار کل

 هایحسـاب ین حالت برایا ؛شودمیهم اضافه  یلیتفص هایحسابک در یصورت اتوماتبه  نیمع

 سند صادر شود. هاآن یو الزم است برا ل ندارندیو تفص کاربرد دارد که سطح آخر بوده ینیمع

در  یگـرید یلیحساب تفصـ توانمیگر نینه، دین گزید در صورت انتخاب ایتوجه داشته باش ☜

 جاد نمود.ین این حساب معیا
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 یلیتفص هایحساب یمعرف
 Alt+C کلیـدهایا از ید و یرا انتخاب کن هاحساب یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

مشـخص  ین مربوطه که با رنـگ خاکسـتریحساب مع یرو هاحساب ید. در برگه نمودار سطحیاستفاده کن

تعریـف  شدهد و در پنجره بازیک راست کنیآن کل یبر رود. حال ید تا به حالت انتخاب درآییک نمایشده کل

 یلیک کد مربوط به حساب تفصـید. برنامه به صورت اتوماتییوارد نماحساب را انتخاب کنید و نام حساب را 

 .کندمید یرا تول
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 روش دوم - هاحساب بندیگروهف یتعر
 سرگروه هایحساب یمعرف

 
 .دیرا انتخاب کن هاحسابگروه ریز یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو (1
 

 

 
 

بـورد یک F3د یـا از کلید و یک کنیفرم کل ید را از نوار ابزار باالیدکمه جد یدر قسمت گروه اصل (۲

 د.یاستفاده کن

کردن د. در هنگام وارد یبزن Enterد و یکد گروه مورد نظر را وارد کن یدر قسمت شماره گروه اصل (3

 د.یم شده است توجه داشته باشیجاد شرکت تنظینگ که در هنگام ایکد به تعداد ارقام کد

 د.یبزن Enterد و یدر قسمت نام، نام سرگروه را وارد کن (۴

 ین کـار گـروه اصـلیـ)با ا د.یاستفاده کن F2د یا از کلید و یک کنیره را از نوار ابزار کلیدکمه ذخ (5

 ش داده خواهد شد.(ینما هاحساب یف شده در نمودار سطحیتعر
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 کل هایحساب یمعرف
 .دیرا انتخاب کن هاحسابگروه ریز یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو (1
 

 
 

 
 

 د.یک کنیشده، برگه حساب کل را کلدر صفحه باز (۲

 د.یرا بزن F3د یا کلید و یک کنید را کلیدکمه جد (3

د و یـن حساب کـل بـه آن تعلـق دارد انتخـاب کنیرا که ا ی، گروهیاصلدر قسمت شماره گروه  (۴

Enter د.یبزن 

د که کد ید. توجه داشته باشیبزن Enterدر قسمت شماره حساب کل، کد حساب کل را وارد کرده  (5

 1سـرگروه  یز باشد. به عنوان مثال اگر تعداد ارقام بـراید شامل سطح باالتر خود نیحساب کل با

ن یـباشد کـه ا ید کد سرگروهین سه رقم بایاست، رقم اول از ا شدهتعریفرقم  3کل  یرقم و برا

حسـاب کـل  99ک سـرگروه، یـ ین حالت برایدر ا توانمیحساب کل به آن تعلق دارد. در واقع 

 .ف کرد )با احتساب صفر، صد حساب کل(یتعر

ن یـر ایـه در زک یهایحساب ید، تمامینکرا مشخص  ینوع، فرضپیشنه نوع حساب یاگر در گز (۶

 ن نوع حساب خواهند شد.یا یدارا فرضپیش، به صورت نمایید یل معرفکحساب 

ک سـرگروه یک حساب کل از ی ییامکان جابجا ،ف حساب کلین قسمت عالوه بر امکان تعریدر ا (7

ه یاولن کار الزم است تا پس از انتخاب سرگروه یانجام ا یاست. برا ریپاامکانگر ید یبه سرگروه

د را یـجد یا نام حساب گروه اصلیسپس کد  د؛یک کنید اصالح کلیکل یو حساب کل مربوط بر رو

د. سپس بـر ید اصالح کنیکد سرگروه جد بر اساسد، سپس کد حساب کل مربوطه را یانتخاب کن

ن و یمعـ هایحسـابن عمل حساب کل مـورد نظـر بـا تمـام ید. با ایک کنیره کلید ذخیکل یرو

 .شودمید منتقل یجد یبه گروه اصل یک گروه اصلیآن از  رمجموعهیز یلیتفص

 رد.ید انجام گیبا یلین و تفصیمع هایحسابنگ یالبته اصالح کد
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 نیمع هایحساب یمعرف
 د.یرا انتخاب کن هاحسابگروه ریز یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو (1

 

  

 د.یک کنیرا کلن یشده، برگه حساب معدر صفحه باز (۲
 

 
 

 د.یرا بزن F3د یا کلید و یک کنید را کلیدکمه جد (3

د و ین به آن تعلق دارد انتخاب کنین حساب معیرا که ا یدر قسمت شماره حساب کل، حساب کل (۴

Enter د.یبزن 

د ید. توجه داشـته باشـیبزن Enterن را وارد کرده ین، کد حساب معیدر قسمت شماره حساب مع (5

کل  یز باشد. به عنوان مثال اگر تعداد ارقام براید شامل سطح باالتر خود نیبان یکه کد حساب مع

باشـد  ید کد حساب کلـیرقم با 5ن یرقم اول از ا 3 است، شده تعریفرقم  5ن یمع یرقم و برا 3

 999ک حسـاب کـل، ی ین حالت برایدر ا توانمین به آن تعلق دارد. در واقع ین حساب معیکه ا

 هایحسـابن(. اگـر پـارامتر در یحسـاب معـ 1000با احتساب صفر، )ف کرد. ین تعریحساب مع

هم اضـافه  یلیتفص هایحسابک در یک داشته باشد، به صورت اتوماتیهم اضافه شود ت یلیتفص

 .شودمی

حساب  توانمیگر نید «شود هم اضافه یلیهای تفصدر حساب»د در صورت انتخاب یتوجه داشته باش ☜

 جاد نمود.ین این حساب معیدر ا یگریل دیتفص

ک حسـاب ین از یک حساب معی ییت جابجاین قابلیک حساب معیف ین بخش عالوه بر تعریدر ا (۶

ه انتخـاب گـردد یـن کار الزم است ابتدا حساب کل اولیا یگر وجود دارد برایکل به حساب کل د

ا یـاکنون کد  ؛دیک کنید اصالح را کلیده و بعد از آن کلین مربوطه مشخص گردیسپس حساب مع

ن مربوطه را با توجه به کد حساب کل ید، سپس کد حساب معید را انتخاب کنینام حساب کل جد

 د.یک کنیره کلید ذخیکل یبر رو آن از پسد، یر دهیید تغیجد

موجود در آن اصالح  یلیتفص هایحسابد کد ین بایک حساب معیر حساب کل ییالزم به ذکر است بعد از تغ

 گردد.



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa۶3        عملیات مالی و حسابداری: 3فصل 

 

 یلیتفص هایحساب یمعرف
 Alt+C کلیـدهایا از ید و یرا انتخاب کن هاحساب یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

 د.یاستفاده کن

د. از قسمت شماره یاستفاده کن F3د یا از کلیک کرده و یرا از نوار ابزار کل دیدکمه جد یدر برگه اطالعات کل

د. در یـبزن Enterبه آن تعلق دارد انتخاب کرده و  یلین حساب تفصیرا که ا ینین، کد حساب معیحساب مع

د یبا یلید که کد حساب تفصید. توجه داشته باشیکد طرف حساب را وارد کن یلیقسمت شماره حساب تفص

ن یمعـ هایحساب یز باشد. به عنوان مثال اگر تعداد ارقام برایکه به آن تعلق دارد ن ینیشامل کد حساب مع

د همـان یبا یلیرقم اول کد حساب تفص 5رقم در نظر گرفته شده است،  8 یلیتفص هایحساب یرقم و برا 5

حسـاب  999 تـوانمین یهر حساب مع ین حالت برایدر ا یعنیباشد که به آن تعلق دارد  ینیکد حساب مع

کـد حسـاب ک یـسـتم بـه صـورت اتوماتیس ف کرد.ی( تعریلیحساب تفص 1000با احتساب صفر، ) یلیتفص

جـاد ید ایـحسـاب جد توانمی F3د یز توسط کلینجا نید که در ای. توجه داشته باشکندمید یرا تول یلیتفص

 ره نمود.یشده را ذخاطالعات وارد F2د یکرد و با استفاده از کل

 یاصل هایحساب یدر معرف یحات مربوط به برگه اطالعات کلیتوض
 د.یرا انتخاب کن یاطالعات کل < هاحساب یمعرف<هاحسابچارت  یمعرف <هیاطالعات پا یاز منو
 

 

ان و یـن مورد در محاسبه سـود و زی. اکنیدمین ییت حساب را تعیدر قسمت نوع حساب ماه نوع حساب:

ن حسـاب یـکاربرد دارد. به عنوان مثال اگر ا ...و  هاهزینهم یموقت، تسه هایحسابترازنامه شرکت، بستن 

د نـوع یـمت محصـوالت سرشـکن شـود، بایق ید رویاست که با یدیسربار تول هایهزینهاز  یکیمربوط به 
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د نوع حسـاب را یت درآمد دارد باین حساب ماهیا اگر ایانتخاب شود و  یدیتول هایهزینه -م -حساب س/ز

هسـتند کـه در  هاییحسـابکـه  باشدمیان موقت یم مخفف سود و ز-د. س/زیدرآمد انتخاب کن-م-س/ز

 هـاآناست که مانده  هاییحسابانگر یاست و نما ید مخفف تراز دائم-. ترازشوندمیبسته  یدوره مالان یپا

 هاحسابد نوع یان خالص و ترازنامه شرکت بایق سود و زیمحاسبه دق ی. براشودمیبعد منتقل  یبه دوره مال

 ف شوند.یتعر یبه درست

 
 

 ید الزم است تا از منـویر دهییتغ ایدستهخود را به صورت  یلیتفص هایحسابت یا ماهید نوع یاگر بخواه

د، سپس یبخش حساب کل را انتخاب کن هاحسابگروه ریز یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا

 فرضپیشح شوند را انتخاب کرده و نوع حساب یآن تصح هایتفصیلی خواهیدمیکه  یحساب کل مورد نظر

موجود درآن حساب  یلیتفص هایحسابن حالت نوع تمام ید. در ایک کنیره را کلیذخد ید و کلین کنییرا تع

 م خواهد شد.یکل تنظ
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 هاحسابنوع 
ف شـود. نـوع یـتعر ید به درستیبا نوع حساب «یاطالعات کل»، در برگه یلیتفص هایحساب یهنگام معرف

دارد.  یادیت زیاهم یان دوره مالیدر پا هاحسابن بستن یان و ترازنامه و همچنیحساب، در گزارش سود و ز

 و نوع حساب مربوط به آن نشان داده شده است. یلیتفص هایحساباز  هایینمونهر یدر جدول ز

 

 نوع حساب نام حساب

 درآمد-م-س/ز فروش

 هاموجودی-د-تراز کاال( ی)موجود یاقالم موجود

 شدهتماممت یق-م-س/ز فروش رفته یکاال شدهتماممت یق

 اندوختهه یسرما-ح.ص.سهام-د-تراز هیسرما

 ردکعمل-حقوق صاحبان سهام-د-تراز یان سال جاریسود و ز

 یسنوات-حقوق صاحبان سهام-د-تراز ان انباشتهیسود و ز

 ینقد-د-تراز صندوق

 ینقد-د-تراز هابانک هایحساب

 یپرداختن هایحساب-د-تراز پرسنل هایحساب

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز انیمشتر هایحساب

 یپرداختن هایحساب-د-تراز اتیمربوط به مال هایحساب

 یدیر تولیغ هایهزینه-م-س/ز ( و ... ی، مالیادار) یدیر تولیغ یهاهزینهانواع 

 یدیتول هایهزینه-م-س/ز یدیتول یهاهزینه

 درآمد-م-س/ز ان حاصل از فروشیسود و ز

 واسط هایحساب-د-تراز ن انبارهایحساب انتقال ب

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز مساعده حقوق کارکنان

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز نانکارکالحساب  یعل وام و

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز هاپرداختپیش

 یپرداختن هایحساب-د-تراز مه حقوق کارکنانیب

 یپرداختن هایحساب-د-تراز فروشندگان هایحساب

 یپرداختن هایحساب-د-تراز یاسناد پرداختن

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز یافتنیاسناد در

 کانباشته استهال-د-تراز ثابت ییانباشته دارا کاستهال

 یسنوات-حقوق صاحبان سهام-د-تراز یاندوخته قانون

 یپرداختن هایحساب-د-تراز هادریافتش یپ

 درآمد-م-س/ز دیفات خریتخف
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 یدیر تولیغ هایهزینه-م-س/ز فات فروشیتخف

 یجار هایبدهیر یسا-د-تراز یالت بانکیتسه

 ینقد-د-تراز هاانگردتنخواه

 هاداراییر یسا-د-تراز ازهایحق االمت

 ثابت یهاییدارا-د-تراز ثابت مشهود هایییدارا

 ثابت یهاییدارا-د-تراز در دست احداث هایییدارا

 یجار هایبدهیر یسا-د-تراز نانکارکان خدمت یپا یایره مزایذخ

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز انیمشتر ارکسپرده حسن انجام 

 واسط هایحساب-د-تراز یانتظام هایحسابطرف 

 یدیر تولیغ هایهزینه-م-س/ز سوخت شده یهاطلب

 درآمد-م-س/ز متفرقه عاتیفروش ضا

 

 یهـافرمدر  هاحسـابسـت یگـر در لیحساب دن ید اکنه نام و ین گزیبا انتخاب ا ر فعال شود:یحساب غ

 .شودنمینشان داده  هابرگهتور و اسناد و کفا

. باشـدمینشان دهنده سقف اعتبار طـرف حسـاب  یسقف بدهکار :یو سقف بستانکار یسقف بدهکار

کنـد. پـارامتر  یریا جلـوگیـغام دهـد یستم پیشتر شود، سین مبلغ بیطرف حساب از ا یاگر بدهکار یعنی

ن یم اسـت. بـه همـیقابل تنظ 3پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها < یطیط محیشرا یمربوطه از منو

 د.یز کنترل قرار دهیطرف حساب ن یبستانکار یبرا توانیدمیب یترت

با چـک  یبا اسناد، کنترل بدهکار یبدهکار سقف د:با اسنا یا اسناد و سقف بستانکارب یسقف بدهکار

ن یپاس نشده طرف حساب نزد شما را کنترل کـرد. بـه همـ یهاچکمانده حساب و مبلغ  توانمی ؛ کهاست

گران را یپاس نشده شما نزد د یهاچکبا اسناد، مانده حساب و  یدر قسمت سقف بستانکار توانمیب یترت

قابـل  11پـارامتر شـماره  < یحسـابدار یپارامترها < یطیط محیشرا یکنترل نمود. پارامتر مربوطه از منو

 د.یز کنترل قرار دهیطرف حساب ن با اسناد یبستانکار یبرا توانیدمیب ین ترتیم است. به همیتنظ

در  توانیـدمی، کنیدمیر ارزها کار یشتر از سایب یک طرف حساب با ارز خاصیاگر با  :فرضپیش یواحد پول

کـه در  ین صورت، هنگـامید. در ایطرف حساب مشخص کنن یا ین ارز را برای، افرضپیش یواحد پول تمیآ

در  فـرضپیش یک ارز فاکتور واحد پولیبه صورت اتومات شودمین طرف حساب انتخاب یا هاو سند فاکتورها

 ر است.ییهم قابل تغسند  وکه البته در فاکتور  شودمینظر گرفته 

 شـناور یلیتعلق دارد، گـروه تفصـ شناور یلیک گروه تفصین طرف حساب به یا اگر :شناور یلیگروه تفص

 3-۲در بخـش  شـناور یلیحات مربوط به تفصی. توضکنیدمیوارد  شناور یلیمربوطه را در قسمت گروه تفص

 شرح داده شده است.

 متصل خواهد شد. یلیک گروه تفصیهر طرف حساب فقط به   ☜



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa۶7        عملیات مالی و حسابداری: 3فصل 

 

م یتـوانمیون یسیقسمت درصد کمنده فروش است، در یک نماین حساب، حساب یا اگر ون:یسیدرصد کم

محاسـبه پورسـانت ون، در گزارشات مربوط به یسین درصد کمیا م.ینده را مشخص کنیون نمایسیدرصد کم

 .باشدمیکاربرد  یو ... دارا هانمایندهندگان فروش، عطف سند مربوط به ینما

طـرف حسـاب مـورد  یف را برایتخف فرضپیشن قسمت درصد یدر ا توانیدمی :فرضپیشف یدرصد تخف

 د.ینکنظر وارد 

نـده یون نمایسیمبلغ کم خواهیدمیکه  یصورت در نده فروش بر اساس مقدار فروش:یمحاسبه مبلغ نما

ون، یسـین صورت در قسمت درصـد کمید. در ایک بزنین پارامتر را تیبر اساس مقدار فروش محاسبه شود ا

 د.ییهر واحد از فروش کاال وارد نما ینده را به ازاینما یافتیمبلغ در

 د.یک بزنینه را تیبه مرکز هز د قسمت مربوطینه داشته باشد باین حساب، مرکز هزیا اگر نه:یمرکز هز

حات را بـه یتوض توانیدمین قسمت یباشد، در ا یحات خاصیتوض ین حساب دارایاگر ا حات حساب:یتوض

 .نماییدوارد  یصورت متن

 1در قسمت مامور فروش  ،دیتور ثابت داریزین طرف حساب، ویا یبرا اگر :۲و مامور فروش  1مامور فروش 

، به شودمیانتخاب  فاکتورهان طرف حساب در یکه ا ین صورت هنگامید. در اییرا وارد نما ویزیتورهانام  ۲و 

ر خواهـد ییکه البته در فاکتور هم قابل تغ شوندمینده در فاکتور در نظر گرفته ین دو نمایا فرضپیشصورت 

 بود.

 

 یح برگه اطالعات جزئیتوض
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ن یـد. ایـل و ... را وارد کنیـل تلفن، فکـس، آدرس، موبایاز قب یتوانید اطالعاتمی یدر قسمت اطالعات جزئ

طـرف حسـاب  یکه بـرا ین، هنگامیفاکتورها و ... قابل استفاده خواهند بود. عالوه بر ا یاطالعات در طراح

شـود. در قسـمت سـطح ز مییـک وارد دفتر تلفـن نیبه صورت اتومات دییدر صورت تأ کنید،تلفن وارد می

توانیـد سـطح که می دیف کنیفرض را تعرمت فروش پیشیق ،ن طرف حساب خاصیا یتوانید براف، مییتخف

مـت یا قی مت طرف حساب ویقن ین، آخریانگیمت می، قد و فروشیمت خرین قیا آخریکاالها و  5تا  1مت یق

 ین صورت هنگـامیدر ا د.یریح داده شده است، در نظر بگیکاالها توض یمحاسبه شده را که در قسمت معرف

مـورد نظـر انتخـاب  قیمت فـروشفرض شود، به طور پیشاب میخکه طرف حساب مورد نظر در فاکتور انت

ن صـورت هنگـامی کـه ید که در ایرا انتخاب کن «مت حسابین قیآخر»نه ید گزیتوانن مییهمچن شود.می

مت حساب مـورد نظـر در فـاکتور ین قیفرض آخرکنید، به طور پیشبرای حساب مورد نظر فاکتور صادر می

شود. اگر برای این حساب فاکتوری صادر گردد که این فاکتور دارای مالیات بـر ارزش افـزوده باشـد درج می

هـای خرید و فروش خود را به دارایی ارسال کنید الزم است تـا در بخش زمانی که بخواهید گزارش سه ماهه

دارایی( و نوع خریدار در دارایی اطالعات مربوطه را تکمیل کنیـد، شهر )دارایی(، نام استان )نوع حساب، نام 

البته بدیهی است که اگر نوع حساب شخص حقوقی باشد باید کد اقتصادی و اگر شخص حقیقی باشـد بایـد 

 ی را وارد کنید.ملکد 

 

 گردشبرگه 
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ن یـا یکـه بـرا یه اسـنادیـن قسمت کلید. در اینیک حساب خاص را ببیگردش  توانیدمی گردش در برگه

 ین است که گردش ارزین قسمت وجود دارد، ایکه در ا ی. امکانباشندمیقابل مشاهده  اندشدهحساب صادر 

خاص را انتخاب کـرده و  یسطرها توانیدمی Insertد یاستفاده از کل. با شودمیش داده یز نمایطرف حساب ن

د و مـوارد یـرا کنترل کن هاحساب صورت توانیدمین روش ید. ضمنا با اییرا مشاهده نما یجمع موارد انتخاب

پس از خـروج از  ید، موارد انتخابیاستفاده کن F5د یاز کل Insertد یکل ید. اگر به جایک بزنیشده را تکنترل

د. اگـر یـمختلـف انجـام ده یهانارا در زم هاحسابکنترل  توانیدمین یخواهند ماند. بنابرا یز باقیبرنامه ن

ت حساب، در یاستفاده از برگه فعال ید، به جایخاص داشته باش یک بازه زمانیصورتحساب را در  خواهیدمی

با استفاده از  هاردیفد. موارد مربوط به انتخاب یاستفاده کن Shift+1 یدهایب کلیبرنامه از ترک یصفحه اصل

Insert  وF5 ک یـک سـند اتوماتیـت حسـاب یش داده شده در فعالیز وجود دارند. اگر سند نماینجا نیدر ا

ه را مشاهده کرد. با دابل طمربو ...فاکتور، چک و  توانمیفرم،  یدر باال «مرتبط به»باشد، با استفاده از دکمه 

 د.یمربوطه شو یوارد سند حسابدار توانیدمیف مربوطه، یرد یبر روک یکل
 

 
 

 :شودمیش داده یشما نما یر برایز ید منویک راست کنیکل هاحسابن یجدول گزارش دفتر مع یاگر بر رو
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 یکه رو یر مجاز قسمتیمجاز و غ یص دسترسیتخص ین قسمت برایا: ین سطوح دسترسییتع (1

، روش استفاده از شودمیاستفاده  Cyber Accountبه کاربران برنامه  ایدکردهک راست یآن کل

ن ید گروه کاربر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس از بیکه ابتدا با باشدمین صورت یآن به ا

کامل( نوع مورد نظر خود را انتخاب  فرضپیش)فقط خواندن، خواندن و نوشتن،  یسطوح دسترس

 .کنیدمی

 
 

 ا تمـامیـو  یانتخـاب هایردیفد بود یک شود قادر خواهینه کلین گزیا یاگر بر روچاپ جدول:  (۲

 د.ییجدول را چاپ نما هایردیف

و تعیین محل ذخیره، اطالعات گـزارش بـه فایـل  : با انتخاب این گزینه Excelارسال به (3

  یابد.اکسل انتقال می

شـده جهـت میتوان فیلـدهای انتخـابهای جدول: با انتخاب این آیتم مدیریت ستون (۴

 نمایش را اضافه یا حاف نمود.
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 هنیم هزیبرگه تسه

 
 

ن یـا تـوانمیانتخاب شده باشد،  «یدیتول هایهزینه -م -ز  س/»، نوع حساب یگر در قسمت اطالعات کلا

د یـکه جمع درصـد با دیشته باش، سرشکن کرد. توجه داباشدمیکه کالس آن محصول  ییکاال ینه را رویهز

 .، به آن درصد دادکندمینه استفاده ین هزیکه هر محصول از ا یزانید مطابق میبا و باشد 100

 شناور یلیتفص هایحساب ۲-۳
الزم  هاحسـاب ینباشد و سطح پنجم بـرا یکاف ی، چهار سطح حسابدارهاحساب بندیسطح یچه براچنان

ن مختلـف در ارتبـاط ین معـید با چنـدیوجود داشته باشد که با هاییحساب ایو  (لیل در تفصیباشد )تفص

پرسـنل  یبـرا. بـه عنـوان مثـال شـودمیاستفاده  شناور یلیتفص هایحسابن گونه موارد از یدر ا ؛باشند

بـار  چنـداز  یریجلوگ ی. براو ... وجود دارد یر مساعده حقوق، وام، حقوق پرداختنینظ یمختلف هایحساب

هـر  یبـرا .پرسنلد مثال به نام یجاد کنیا شناور یلیک گروه تفصی دیتوانمی ،هر شخص یحساب برا یمعرف

 د.یف کنیتعر شناور یلیک حساب تفصیز یک از کارکنان نی

در ارتباط هستند مانند مساعده، وام، حقـوق  هاآنبا  شناور یلیتفص هایحسابکه  ینیمع هایحساب یبرا 

، در قسمت گـروه یسپس در برگه اطالعات کل. دیکنف یتعربه همان نام  یلیک حساب تفصی و ... یپرداختن

هنگـام ن صـورت یـا در .ن مثال پرسنل انتخاب شودید که در ایی، گروه مربوطه را انتخاب نماشناور یلیتفص

انتخـاب  یبـرا ایپنجـرهو سـپس  شودمیانتخاب حساب در اسناد، فاکتورها و ... ابتدا نام حساب انتخاب 

نـام حسـاب را  در مثال باال، هنگام صدور سند، در پنجـره اول .شودمیش داده ینمامربوطه  شناور یلیتفص

 د.یینام شخص را انتخاب نما یمساعده حقوق و در پنجره بعد
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 شناور یلیف گروه تفصیتعر ۱-۲-۳
 د.یرا انتخاب کن شناور یلیگروه تفص یمعرف <و گروه  شناور یلیتفص یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

 

 
 

 د.یک کنید را کلیدکمه جد 

 د و یرا وارد کن شناور یلیکد گروه تفصEnter د.یبزن 

 را وارد نموده و  شناور یلینام گروه تفصEnter د.یبزن 

 د.یک کنیره را کلیدکمه ذخ 

 شناور یلیتفص یمعرف ۲-۲-۳
ا از یـد و یـرا انتخـاب کن شـناور یلیتفصـ یمعرف <و گروه  شناور یلیتفص یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

 د.یاستفاده کن Ctrl+U یدهایب کلیترک
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 د.یک کنید را کلیدکمه جد 

 د و یرا وارد کن شناور یلیکد تفصEnter د.یبزن 

 د و یرا وارد کن شناور یلینام تفصEnter د.یبزن 

 دیگروه آن است، انتخاب کنریز شناور یلین تفصیرا که ا شناوری یلیگروه تفص. 

  د.یک کنیرا کل «رهیذخ»دکمه 

ک ی توانیدمیهم  شناور یلیتفص هایحساب یبرا، شناور یلیمربوط به قسمت تفص «یاطالعات کل»در برگه 

ون، یسـی، درصـد کمفـرضپیش ی، واحد پول۲و  1نده فروش یحات، نمایل توضیاز قب یلیاطالعات تکم یسر

 د.ییبا اسناد وارد نما یو بستانکار یو سقف بدهکار یو بستانکار یسقف بدهکار

ف و ... یل آدرس، تلفن، فکس، سطح تخفیاز قب یاطالعات توانیدمی یب در پنجره اطالعات جزئین ترتیبه هم

 .باشندمیقابل استفاده  زین هافرم یدر طراح فیلدهان ید. ایوارد کن
 

 
 

، یلیتفصـ هایحسـاب یت حساب برایفعالقا مشابه ی، دقشناور یلیت حساب تفصیدر قسمت مربوط به فعال

 د.یرا مشاهده کن شناور یلین تفصیا گردش حساب توانیدمی

 مربوطه: شناور یلیبه گروه تفص یلیک حساب تفصیمرتبط کردن  روش
 د.یرا انتخاب کن هاحساب یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

د و از نـوار یـرا انتخاب کن (به عنوان مثال مساعده حقوق) مربوطه یلی، حساب تفصیدر قسمت اطالعات کل

 د.یک کنیفرم دکمه اصالح را کل یابزار باال
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 شناور یلیمربوط به حساب تفص شناور یلی، گروه تفصشناور یلیاز جعبه متن مربوط به گروه تفص 

 (به عنوان مثال کارکنان) .دیرا انتخاب کن

 د.یک کنیره را کلیدکمه ذخ 

ن( ی)معـ یلی، ابتدا نام حساب تفصشناور یلیتفص هایحساب یبرا حال هنگام صدور سند، فاکتور، چک و ...

به عنوان مثال هنگام صـدور سـند ابتـدا حسـاب  شناور. یلیو سپس حساب تفص شودمیده یمربوطه پرس

 انتخاب خواهند بود.ست کارکنان، پرسنل مورد نظر قابل یو سپس از ل کنیدمیمساعده حقوق را انتخاب 
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 نهیمراکز هز ۳-۳
مختلف موسسـه  هایقسمت، شعب و هاپروژهمربوط به  ید امور حسابداریتوانمینه، یبا استفاده از مراکز هز

نه، ابتـدا یاستفاده از مراکز هز ید. برایینه استفاده نمایمربوط به مراکز هز هایگزارشخود را انجام داده و از 

 د.یکن بندیگروهد مراکز را یبا
 نه:یمراکز هز بندیگروه
 د.ینه را انتخاب کنیگروه مراکز هز <نه یمراکز هز یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو (1

 .دیک کنیرا کل «دیجد»دکمه  (۲

 د.یبزن Enterکد گروه را وارد کرده و  (3

 د.یبزن Enterد و ینام گروه را وارد کن (۴

 د.یک کنیرا کل «رهیذخ»دکمه  (5

 نهیمراکز هز یمعرف
 

 

 د:یر عمل کنینه به صورت زیمراکز هز یمعرف یبرا

 دینه را انتخاب کنیمراکز هز <نه یمراکز هز یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو. 

 د.یک کنید را کلیدکمه جد 

 نه را وارد نموده و یکد مرکز هزEnter نه را وارد نموده و ید. نام مرکز هزیبزنEnter د.یبزن 

  نه به آن مرتبط است انتخاب کرده و ین مرکز هزیرا که ا ی، گروه«گروه»در قسمتEnter د.یبزن 

  دیک کنیکلرا  «رهیذخ»فرم دکمه  یاز نوار ابزار باال. 

 ا در یـاالهـا کابتدا در چـارت  یستی، باشوندمینه استفاده یز هزکه در مرک ییاالهاکو  هاحساب

 داشته باشد. یکنه مربوطه تیز هزک، قسمت مرهاحسابچارت 
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 و دفتر چک داریخزانهامور  ۴-۳
 یافتنیدر هایچکمربوط به  یهابانک یمعرف

 د.یرا انتخاب کن هابانکف یتعر <دفتر چک  <ات روزانه یعمل یاز منو 

 د.یک کنید را کلیدکمه جد 

 پ کرده یکد بانک را تاEnter د.یبزن 

 پ کرده ینام بانک را تاEnter د.یبزن 

  د.یک کنیرا کل «رهیذخ»دکمه 

 ی. برایپرداختن یهاو نه چک باشندیم یافتنیدر یهاها مربوط به چکبانک نیکه ا دیداشته باش توجه ☜

 .دیینما یمعرف یلیها، حساب تفصدر چارت حساب دیبا یپرداختن یهامربوط به چک یهابانک

 ینافتیدر یهاچکدفتر  ۱-۴-۳
 روش وجود دارد:سه د یجد ینافتیک چک دریورود  یبرا 

 ما از دفترچکیمستق (1

 افت وجهیبرگ در (۲

 یسند حسابدار (3

را  یافتنیـدر یهـاچک <دفتـر چـک  <ات روزانه یعمل یاز منو ینافتیدر یهاچکبه دفتر  یدسترس یبرا

 .دیانتخاب کن
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 د.یک کنید را کلیدکمه جد (1
 

 
 

د ید. توجه داشته باشیرا وارد کن جعبه متن سمت چپ(چک )در فرم باز شده، نام پرداخت کننده  (۲

 شـده تعریـف شـناور یلیا تفصیو  یلیستم حساب تفصید در سیبا ،چک کنندهپرداخت یکه برا

ال، یر نـوع چـک، سـرینظ فیلدهار یسا. دیید و مبلغ را وارد نمایخ سررسیباشد. شماره چک، تار

در قسـمت  جستجو انجـام داد. هاآنبر اساس  توانمیهستند و البته  یاریاخت ...بانک و شعبه و 

، هابانکف یتعر <دفترچک  <ات روزانه یرا که در قسمت عمل یهایبانکاز  یکید یتوانمی «بانک»

د در یـک پر شـود بایبه صورت اتومات نام حساب اسناد ن کهیا ید. برایانتخاب کن ایدکرده یمعرف

شده  یمعرف یافتنیمربوط به اسناد در، حساب مرتبط هافرضپیشف یتعر <ه یاطالعات پاقسمت 

 .باشدمین حساب قابل انتخاب یز ایت چک نیر وضعییباشد. البته در فرم تغ

اید، باید از ابتدا ایجاد نمودهها را خودتان فرض سیستم نبوده و تمام حسابپیشها اگر کدینگ حساب  ☜

 ت چـکدر قسـمپرداخت،  تعریف انواع <پرداختها  <ها فرضتعریف پیش <حتما در قسمت اطالعات پایه 

توضـیح  3 –15ها در بخـش فرضرا به سیستم معرفی کنید. معرفی پیش حساب اسناد دریافتنی ،دریافتنی

 داده شده است.

 .گرددمیستم ینشده وارد سشما به صورت پاس کار چکن یبا ا د.یک کنید را کلییدکمه تا (3
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 افت وجهیق برگ دریاز طر یافتنیورود چک در
 د.یافت وجه را انتخاب کنیبرگ در <ات روزانه یعمل یاز منو 

 شماره برگه باز شده  یروEnter د.یبزن 

 د که چک را پرداخت کرده است.یرا انتخاب کن ی، نام حسابیدر قسمت نام مشتر 

  وارد کنید.در ستون مبلغ، مبلغ چک را 

  و  شـودمید. فـرم چـک بـاز یـرا انتخـاب کن «دریافتنی چک»نه ی، گز«نوع پرداخت»در ستون

 د.ید مشخصات چک را وارد کنیتوانمی

 دیـتوانیبا ورود هر چک، دفتر چک باز نشود، م نکهیا یها و برادر هنگام ورود چک شتریسرعت ب یبرا ☜

و پرداخت  افتیها داخل سند در)چک ۲5پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها < یطیمح طیشرا یاز منو

 .دیبزن کیباشند( را ت فیقابل تعر مایمستق
 

 یق سند حسابداریاز طر یافتیورود چک در
 د.یرا انتخاب کن یصدور سند حسابدار <ات روزانه یعمل یاز منو 

 شماره سند باز شده  یروEnter د.یبزن 

 د که چک را پرداخت کرده است.یرا انتخاب کن یدر ستون نام حساب، نام حساب 

  د یـتوانمیو  شودمید. فرم چک باز یرا انتخاب کن «یافتیصدور چک در»نه ی، گز«نوع»در ستون

 د.یمشخصات چک را وارد کن
 

 ینافتیک چک دریت یر وضعییتغ
  د.یک کنیبل کلاچک مورد نظر د یرو ینافتیدر یهاچکدر دفتر 

  د.یر دهییت چک را تغید چک، وضعیت جدیدر قسمت وضع 

  د نـام یـ، بادهیـدمیر ییـان تغیا در جریو  یا انتقالیشده ت پاسینشده را به وضعاگر چک پاس

 د.یز مشخص کنیکننده را نافتیدر

  د.یک کنیفرم کل ید را از نوار ابزار باالییدکمه تا 

 ینافتیمختلف چک در هایوضعیتح یتوض

ت پـاس نشـده دارد. در یوضـع فرضپیش، به طور شودمیافت یکه چک در یهنگامنشده: پاس (1

 یافتنیـحسـاب اسـناد در ت، طرف حساب بستانکار وین وضعیا یک برایاتومات یسند حسابدار

 .شودمیبدهکار 

ک طرف حسـاب ینشده که چک پاس ی. هنگامباشدمیت خرج شده چک یدر واقع وضع: یانتقال (۲

د در قسـمت ی. واضح است که بادیزنیم یت چک را انتقالیوضع دهیدمیگر یرا به طرف حساب د

 د.یکننده چک را مشخص کنافتیکننده، نام درافتینام در

ان یـت چک را در جری، وضعشودمیان وصول ینشده در جرک چک پاسیکه  یهنگامان: یدر جر (3

ان ید که چک در آن بانک در جریرا انتخاب کن یکننده، نام بانکافتید. در قسمت نام دریقرار ده

 وصول شده است.
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 هاچکن ی. حساب مربوط به اایدکردهافت یاست که بابت ضمانت در ییهاچکت یوضع: ینیتضم (۴

قابـل  یافتیـدر یتضـامن یهـاچک < هاپرداخت < هافرضپیشف یتعر <ه یاطالعات پا یاز منو

 ر است.ییتغ

ا اسـناد ی یافتنیم، حساب اسناد دریانتخاب کن یافتیچک در یت را براین وضعیاگر اشده: پاس (5

بسـتانکار شـده و حسـاب  با آن در ارتباط است(، یافتنیکه چک در ی)حساب هابانکنزد  یوصول

 ا صندوق(یمثال بانک ) .شودمیکننده، بدهکار افتیدر

ک مربوطه، حساب اسـناد یاتومات یانتخاب شود، در سند حسابدار یت چک نقدیاگر وضع: ینقد (۶

شـده و حسـاب  کننـده چـک بسـتانکارما پرداخـتی. بلکـه مسـتقشـودنمیر یدرگ یافتنیدر

کاربرد دارد که  یموارد یشتر براین حالت بیا ؛شودمیا بانک بدهکار یکننده مثال صندوق افتیدر

 اد شود.یز یا پرداختنی یافتنیگردش حساب اسناد در خواهندنمی

ت ین وضعید. ایقرار ده یت چک را برگشتی، وضعخوردمیبرگشت  یافتیچک در یوقت: یبرگشت (7

 .کندمیکننده چک را بدهکار را بستانکار و پرداخت یافتنیحساب اسناد در

. با دهدیچک را نشان م خچهیوجود دارد که تار یها، جدولچک تیوضع رییصفحه مربوط به تغ نییدر پا☜

 کیـآخـر کل فیرد یمنظور رو نیا ی. براگرددیقبل برم تیوضع کیجدول، چک به  نیحاف سطر آخر از ا

 .دیکن کیفرم دکمه حاف را کل یکرده و از نوار ابزار باال

سـند  د،یـکن کیـرا کل« سـند»فـرم دکمـه  یکرده و از نوار ابـزار بـاال کیکل فیهر رد یاگر رو نیهمچن

 مربوطه را نشان خواهد داد. یحسابدار

 .نماییدصادر شده است را مشاهده  کچ یه براک یاسناد یتمام توانیدمیات ییمه جزکد یکلکبا  ☜

 ینافتیدرک چک ی یروش جستجو
جستجو در دفتـر  یکه برا شوندمیده یلترها دیف یک سریفرم  یدر قسمت باال ینافتیدر یهاچکدر دفتر 

 .روندمیبه کار  هاچک

خ پرداخـت، مبلـغ، یدور، تـارصـ خیتـار د،یسررسـ خیتـار ،بیـترت ت چک،یلترها عبارتند از وضعین فیا

لترهـا نـوع چـک، یف هیـبقال چک و در قسمت یسرکننده، شرح چک، شماره چک، افتیکننده، درپرداخت

نـده، کـد و نـام حسـاب یوصول، کد و نام نما بینیپیش، یبانک و شعبه، شماره حساب چک، شماره واگاار

وارد نمـوده  دیـجستجو کن خواهیدمیرا که  یتمیآن منظور یا ی. براباشندمیقابل جستجو  یاسناد که همگ

 .دیک کنیفرم دکمه شروع را کل یسپس از نوار ابزار باال

 ینافتیک چک دریروش حذف 
فرم دکمـه حـاف را  ید. سپس از نوار ابزار باالید تا به حالت انتخاب درآیک کنیچک مورد نظر کل یابتدا رو

 د.یک کنیکل
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دهـد.  تیوضـع رییتغ یارا به صورت دسته کسانی تیوضع یدارا یهارا دارد که چک تیقابل نیبرنامه ا ☜

 دیـانتخاب کرده، سپس کل Insert دیمورد نظر را با کل یهاچک یافتنیدر یهامنظور از دفتر چک نیا یبرا

 .دیده رییها را تغچک تیوضع یابه صورت دسته دیتوانی. حال مدیکن کیفرم کل یاصالح را از نوار ابزار باال

 یپرداختن هایچک ۲-۴-۳
 دیدسته چک جد یروش معرف

ک یـد را کلیـدسته چـک جد یمعرف <دفتر چک  <ات روزانه یعمل ید از منویدسته چک جد یمعرف یبرا

 هایحسـاب ید بـرایـد بایدسته چک جد یمعرف یبراد. یاستفاده کن Alt+Z یدهایب کلیا از ترکید و یکن

 د.یف کرده باشیتعر یلیحساب تفص هاحسابخود در قسمت چارت  یبانک
 

 
 

 ید. در قسمت سـریمربوط به بانک را انتخاب کن نام حسابدر صفحه باز شده ابتدا در قسمت حساب بانک، 

د خواهد کرد. در جعبه متن مربوط بـه از یک آن را تولید، برنامه به صورت اتوماتیوارد نکن یدسته چک عدد

ن بـرگ دسـته یشماره آخر یدد و در جعبه متن بعیین برگ دسته چک را وارد نمایال، شماره اولیشماره سر

 یهـاد. برنامه به تعـداد بـرگیک کنیجاد را کلیفرم، دکمه ا ید. سپس از نوار ابزار باالیچک خود را وارد کن

قابل انتخاب  یپرداختن یهاچکد در دفتر یسف یهاچکن یجاد خواهد کرد. اید ایدسته چک شما، چک سف

 .خواهند بود

از قسـمت فـرم  توانیدمیمختلف،  یهابانک یهاچکدستهچاپ  یمختلف برا هایطراحیدر صورت داشتن 

 .نماییداقدام  کمشخص نمودن نوع فرم آن دسته چ یبرا فرضپیشچاپ 

 یپرداختن یهاچکدفتر 
 Alt+L یدهایـب کلیـا از ترکیـرا انتخاب کرده  یپرداختن یهاچک <دفتر چک  <ات روزانه یعمل یاز منو

 د.یاستفاده کن

 ی. اگـر روشوندمیش داده یجا نما نیدر ا ،ایدکردهجاد یا د،یدسته چک جد یدر قسمت معرف که ییهاچک

د. یـر دهییـت چـک را تغیت چک، وضعیر وضعییدر قسمت تغ توانیدمید، یک کنیبل کلاد هاچکک از یهر

  د.یوارد کند و مبلغ را یخ سررسیافت کننده چک، تارید نام درین قسمت بایواضح است که در ا
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. باشـدمی یو شهر خارج از شهر بـوم یشهر بوم یه براکا دور ی یکنزد یشخص کچ توانمی کنوع چ یبرا

 .باشدمیو دور  یکنزد یشخص هایچکرد مثل کز عملین یکدور و نزد کیبان هایچک ین برایهمچن

برای حاف یک چک پرداختنی در دفتر چک پرداختنی روی چک مربوطه کلیک کنیـد تـا بـه حالـت  ☜

ای را کلیک کنید. برای تغییر وضعیت دسـته «حاف»انتخاب شده درآید. سپس از نوار ابزار باالی فرم دکمه 

های مورد نظر را انتخاب کنید و سپس از نـوار ابـزار چک Insertهای دریافتی با کلید ها هم مانند چکچک

 باالی فرم کلید اصالح را کلیک کنید.

 ان وصولیدر جر هایچک یسکت بانک برایه دیته
  ،د یکل ان وصول مورد نظر را بایدر جر هایچکدر دفتر چکInsert د.ییانتخاب نما 

 د.یک کنیکل «سکت بانکید»دکمه  یبر رو 
 

 
 

  بانک واگاارنـده، کـد شـعبه واگاارنـده، شـماره حسـاب «ارسال اطالعات به بانک»در پنجره ،

 د.ییر اطالعات ضروری را وارد نمایواگاارنده و سا

  د.ییل را مشخص نمایسازی فایرهمحل ذخ« ل خروجییر فایمس»در قسمت 

  د.یک کنیکل «ارسال»بر روی دکمه 
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 دفتر قسط 5-۳
 دفتر قسط یپارامترها

 یپارامترها < یطیط محیمرتبط با دفتر قسط را در قسمت شرا هایحسابد یاستفاده از دفتر قسط باقبل از 

نـه یو هز یافتنیـره اقسـاط دریـشده، ذخافتیدرآمد حاصل از اقساط در ید. براییدفتر قسط، مشخص نما

د. اسـناد ییـرا مـرتبط نما هـاآنن قسـمت یـد و در ایکن یمعرف یلید حساب تفصیشده بااقساط پرداخت

 .کنندمیصدور سند استفاده  یبرا هاحسابن یاز ا ،ک مربوط به دفتر قسطیاتومات

داشته باشد، مبلغ روند اقساط را بـه قسـط اول اضـافه  یکت «نگ در قسط اول انجام شودیروند»نه یاگر گز

 .کندمی
 

 
 

 یافتنیجاد دفتر قسط دریا
 د.یرا انتخاب کن یافتنیدردفتر قسط  <دفتر قسط <ات روزانه یعمل یاز منو 

  حساب مربوطه را انتخاب نموده و «طرف حساب»در قسمت ،Enter د.یبزن 

  کـه  شـودمیش داده یفروش مربوط به حساب مـورد نظـر نمـا ی، فاکتورها«فاکتور»در قسمت

 د.ییرا انتخاب نما ید فاکتور فروش اقساطیتوانمی

 د.یط، پر کنیتعداد اقساط، مبلغ هر قسط، اصل اقساط، مبلغ سود را بسته به شرا یهاآیتم 

 شودمیروزه درنظر گرفته  30که معموال  کندمین یین اقساط را تعی)روز( فاصله ب یبندزمان. 

  توان دو ضامن برای دفتر قسط تعیین نمود. واردنمودن ضـامن و می ۲و ضامن  1در قسمت ضامن

 باشد.اختیاری میباقی موارد 

 د.یک کنیکل «جادیا»دکمه  یبر رو 

 م در یتـا بـا تنظـ نماییـدف یـاقسـاط خـود تعر یثابت برا ی، فرمتهافرمتاز قسمت  توانیدمی

 .نماییدجاد دفتر قسط از آن فرمت استفاده یا یدفتر قسط، برا یپارامترها

 

 

 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa83        عملیات مالی و حسابداری: 3فصل 

 

 یافتیپاس کردن قسط در
 نماییدد، قسط مورد نظر را انتخاب ینک یکلکدکمه انتخاب قسط  یابتدا بر رو. 

  و نـوع  ی، مبلـغ پرداختـهاپرداختد و در قسمت یشو «یافتنیدر قسطکردن پاس»وارد قسمت

 د.ین کنییپرداخت را تع

  د.یک کنیرا کل «رهیذخ»دکمه 

 یجاد دفتر قسط پرداختنیا
 د.یرا انتخاب کن یدفتر قسط پرداختن <ات روزانه یعمل یاز منو 

  حساب مربوطه را انتخاب نموده و «طرف حساب»در قسمت ،Enter د.یبزن 

  کـه  شـودمیش داده ید مربوط به حسـاب مـورد نظـر نمـایخر ی، فاکتورها«فاکتور»در قسمت

 د.ییرا انتخاب نما ید اقساطید فاکتور خریتوانمی

 د.یط، پر کنیتعداد اقساط، مبلغ هر قسط، اصل اقساط، مبلغ سود را بسته به شرا یهاآیتم 

 شودمینظر گرفته  روزه در 30که معموال  کندمین یین اقساط را تعی)روز( فاصله ب یبندزمان. 

  ن نمود.ییدفتر قسط تع یدو ضامن برا توانمی ۲و ضامن  1در قسمت ضامن 

 د.یک کنیکل «جادیا»دکمه  یبر رو 
 

 ینپاس کردن قسط پرداخت
 نماییدد، قسط مورد نظر را انتخاب ینک یکلکدکمه انتخاب قسط  یابتدا بر رو. 

  و نـوع  ی، مبلـغ پرداختـهاپرداختد و در قسمت یشو «یپرداختن قسطکردن پاس»وارد قسمت

 د.ین کنییپرداخت را تع

  د.یک کنیرا کل «رهیذخ»دکمه 

 

 اصالح دفتر قسط
را  ،یپرداختنـا یـ یافتنیـدفتـر قسـط در > دفتر قسط  >ات روزانهیقسمت عمل از اصالح دفتر قسط  یبرا

 اعمال نمود. توانمیر در دفتر قسط را ییهرگونه تغ و دینکرده و دکمه اصالح را انتخاب کانتخاب 
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 یسند حسابدار ۶-۳
 یدهایا از کلید و یرا انتخاب کن یصدور سند حسابدار <ات روزانه یعمل یاز منو Alt+S  استفاده

 د.یک کنین فرم برنامه کلییدر قسمت پا یدسترس یدهایرا از نوار کل یا دکمه سند مالید و یکن

 شده مربوط به شماره سند در پنجره بازEnter دیبزن. 
 

 
 

 

 برابـر بـا شـماره اسـناد  فـرضپیشلد رفرنس به طور ید. فییخ سند را وارد نمایحات و تاریتوض

لـد یکننـد، فر ییـانا شـماره اسـناد تغیخ، احیاسناد بر اساس تار سازیمرتب. اگر بر اثر باشدمی

 سند چه بوده است. یکه شماره قبل کندمیرفرنس مشخص 

  د یـبـا زدن کل ا نـام حسـاب رایشماره حساب  اب،سا نام حیستون شماره حساب و درSpace  و

ا نـام یـپ شـماره یـتاو دکمه ...  یک بر رویو کل F2د یا فشردن کلیا نام حساب و یپ شماره یتا

که در  کنیدمیمشاهده  یمختلف هایگزینه «نوع»ستون . در دیبزن Enterکرده و حساب انتخاب 

 :شودمیح داده یر توضیز

 د.ید خودتان انتخاب کنید، طرف حساب مقابل را بایانتخاب کن یاگر نوع را خنث: یخنث (1

ک صندوق را به عنوان طرف یستم به صورت اتوماتیانتخاب شود، س یاگر نوع به صورت نقدنقد:  (۲

 .گیردمیحساب مقابل در نظر 

ت یر وضعیی، صفحه تغکنیدمیرا انتخاب  یافتیکه صدور چک در یهنگام: یافتیصدور چک در (3

د. اطالعات مربوط به چک را یمالحظه کرد یافتنیدر هایدفتر چککه در قسمت  شودمیچک باز 

ن هـم یـپـس ا ؛کندمیرا بدهکار  یافتنیستم طرف حساب را بستانکار و اسناد درید. سیوارد کن

 است. یافتیدر یهاچکورود  هایروشاز  یکی
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بـاز  یپرداختـ یهـاچک، دفتر کنیدمینه را انتخاب ین گزیا کهیهنگام: یصدور چک پرداخت (۴

چک مورد نظر  ی. روشودمیش داده یستم نمایشده به سید معرفیسف یهاچکست یو ل شودمی

کننـده را بـدهکار و اسـناد افـتیسـتم درید. سیـد و مشخصـات آن را وارد کنیک کنیبل کلاد

 .کندمیرا بستانکار  یپرداختن

ما از داخـل سـند یرا مستق یافتیچک در خواهیدمیکه  یهنگام: یافتیت چک دریر وضعییتغ (5

د کـه یـانتخـاب کن ید، نام طرف حساب را حسابیان وصول کنیا در جریخرج شده و  یحسابدار

 د.یت دهیر وضعییو از پنجره باز شده، چک را تغ ایدکردهافت یدر یچک را از و

ماً از یرا مسـتق یپرداختن کر در چییتغ خواهیدمیه ک یهنگام: یپرداختنت چک یر وضعییتغ (۶

پرداخـت  یو بـه د کـه چـک رایـانتخاب کن ینام طرف حساب را حسابد، یداخل سند انجام ده

 د.یت دهیر وضعییو از پنجره باز شده، چک را تغ ایدنموده

، ارز مربوطه را از قسمت ارز، انتخاب کرده و معادل آن را بـر حسـب کنیدمیکار  یاگر در سند به صورت ارز

حساب، در قسـمت  ید. اگر در هنگام معرفیال( در قسمت نرخ وارد کنیر فرضپیشارز فعال برنامه )به طور 

ن یـنه مربوط به ایمرکز هز توانیدمید، در قسمت مرکز ینه را زده باشیک مربوط به مرکز هزیت یاطالعات کل

 د.یک کنیره را کلیفرم دکمه ذخ یان از نوار ابزار باالید. در پایف را وارد کنیرد

 Enterا یـو  Tabد یـازکل یف بعـدیـهای جدول و رفتن به ردن خانهیحرکت ب یکه برا دیتوجه داشته باش

 فاده کنید.است

سـتون « هافعال یا غیرفعـال کـردن سـتون»و انتخاب گزینه جدول  هایستونکلیک بر روی راست با  ☜

هایی را از سـتونتوانیـد برای سرعت کار در صـدور اسـناد میشود. مربوطه خاکستری رنگ و غیر فعال می

ها نیاز ندارید غیر فعال کنید. برای اینکه یک ستون را از حالت غیر فعال خارج کنید، مجددا جدول که به آن

 رار کنید.عمل فوق را تک
 

تنها همـان سـند و  ایاسناد  یتمام یرو دیتوانیفرم، م یدکمه جستجو در نوار ابزار باال یبر رو کیبا کل ☜

 .دیسند جستجو را انجام ده یلدهایتمام ف یبرا

منظـور  نیا ی. برادیکن یکپ گرید یسند حسابدار کیموجود را در  یسند حسابدار کی دیتوانیشما م ☜

، شماره سند مورد نظر را انتخاب نمـوده و دکمـه «سند به یکپ»فرم سند از جعبه متن مقابل دکمه  نییاز پا

سـند درآن  دیخواهیکه م یسند اتیکار، محتو نیکه با ا دی. توجه داشته باشدیکن کیرا کل« سند به یکپ»

 .رودیم نیشود از ب یکپ

منظـور،  نیا ی. برادیکن یکپ دیموجود را در سند جد یسند حسابدار کی اتیمحتو توانیم بیترت نیهم به

، سند مربوطه «سند از یکپ»فرم سند و جعبه متن مقابل دکمه  نیینموده و از قسمت پا جادیا یسند خال کی

 .دیکن کیرا کل« سند از یکپ»و دکمه  دیرا انتخاب کن



8۶ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      5/8حسابگر نسخه (Cyber Account) | راهنمای کاربران 

 

مثال سندی باشد کـه بـه صـورت اگر این سند حسابداری، یک سند اتوماتیک سیستم باشد، به عنوان ☜ 

، در نـوار ابـزار بـاالی «مرتبط به»اتوماتیک برای یک فاکتور یا چک صادر شده باشد، با کلیک بر روی دکمه 

 .فرم سند، فاکتور یا چک مربوطه قابل مشاهده خواهد بود

پشت سر هـم باشـند.  دیشماره سندها با یعنی. شودیم تیاسناد رعا الیسر بیترت فرض،شیبه طور پ ☜

 < یطـیمح طیشـرا یاز منو دیاست، با گرید یهاشماره نیکه ماب دیرا حاف کن یسند دیاگر بخواه نیبنابرا

 .دیبزن کیرا ت ۴پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها
 

طـرف حسـاب مقابـل بـا مبلـغ  کیسند، به صورت اتومات یبرا دیجد فیهنگام زدن رد د،یاگر بخواه  ☜

 .دیبزن کیرا ت ۶پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها < یطیمح طیشرا یشود، از منو جادیمربوطه ا
 

کنید که اگر بخواهید برنامه ترتیب تاریخ اسناد را کنترل کند، یعنی هنگامی که سند جدیدی صادر می  ☜ 

توانیـد از منـوی دهد و یا از صدور سند جلـوگیری کنـد، میتاریخ آن ماقبل تاریخ اسناد قبلی است، پیغام 

 را تنظیم کنید. 9پارامتر شماره  <پارامترهای حسابداری  <شرایط محیطی 

 

 < یحسـابدار یپارامترهـا < یطیمح طیاز شرا دیتوانیتراز، قابل صدور نباشد م ریسند غ دیاگر بخواه ☜

 .دیبزن کیرا ت 19پارامتر شماره 
 

از  ایـ کینموده و از نوار ابزار باال دکمه حاف را کل کیکل فیآن رد یسند، رو کیاز  یفیحاف رد یبرا ☜

شـماره  یجلو نیبذره دیسند هم ابتدا کل یحاف کل ی. برامیکنیاستفاده م Ctrl+Delete یبیترک یدهایکل

 .میکنیم کیحاف را کل دیلک م،یحاف کن میخواهیکه م یشماره سند یو رو میینمایم کیسند را کل
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 سند موقت ۷-۳
 یارکا بسـتانیـار که ورود اطالعات بـدهکن تفاوت ی، با اباشدمیردن اطالعات سند موقت مانند سند کوارد 

 .شودمی یل به سند عادیافت سند موقت، تبدیدر مانده حساب ندارد و تنها پس از در یریطرف حساب، تأث

. روش ورود نماییـدصـدور سـند موقـت را انتخـاب  < سند موقـت < روزانهات یعمل یار از منوکن یا یبرا

  .باشدمی یاطالعات همانند سند حسابدار

و بـه  یقطع شده،یبندفاکتور و به صورت گروه کیهمه اسناد به  ک،یبه  کیبه صورت  توانمی را موقت سند

 نمود. لیسند تبد

 صدور سند موقت ۱-۷-۳
د، در پنجره بـاز شـده مربـوط بـه ینکصدور سند موقت را انتخاب  >سند موقت   >ات روزانهیعمل یاز منو

 د.یبزن Enter شماره سند

 مراجعه شود. 3-۶قسمت  به یحات سند حسابداریتوضجهت مشاهده 
 

 ردن سند موقتک یقطع ۲-۷-۳
 د:ینکردن سند موقت را انتخاب ک یقطع  >سند موقت   >ات روزانه یعمل یاز منو

 

 
 

 
و بـه  یقطع شده،یبندفاکتور و به صورت گروه کیهمه اسناد به  ک،یبه  کیبه صورت  توانمی را موقت سند

 نمود. لیسند تبد

 .شودیم یسند معمول کیبه  لیهر سند موقت تبد: کیبه  کی (1

صـادر  یسـند حسـابدار کیـشـده در موقت انتخاب یتمام سندهاسند:  کیهمه سندها به  (۲

زده شود و در قسـمت  کیت «یانتخاب خیبه تار»اسناد موقت را انتخاب نموده و  دیابتدا با شود،یم

 . دیسند را انتخاب کن خیتار ،«خیتار یصدور اسناد برا»
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بر اساس  تواندیاسناد م دریافتباشد،  انتخاب شده «یبندگروه» نهیگز کهیدرصورتبندی: گروه (3

اسناد بـر اسـاس  دریافت. به عنوان مثال اگر ردیکاربر صادرکننده سند صورت پا ایسند و  خیتار

به صورت  ند،اکاربر خاص صادر شده کیکه توسط  یکاربر صادرکننده انجام شود، تمام سند موقت

سند موقـت بـه  لیدر تبد د،یحساب را بزن عیتجم کی. چنانچه تشوندیم ستمیسند وارد س کی

 .کندیثبت م فیرد کیرا با هم جمع و در  کسانی یهاحساب ،یحسابدار

 لیافت سند موقت از فایدر ۳-۷-۳
ر بـاز یـد و پنجـره زیـنکل را انتخـاب یـافت سند موقت از فایدر  >سند موقت   >ات روزانه یعمل یاز منو

 :شودمی
 

  
بـرای دریافـت . نماییدافت یستم دریخارج از س TXTبا فرمت  ییهالیاسناد را از فا توانیدمین حالت یدر ا

پـس از ارسـال سـند حسـابداری در برنامـه  ،برنامه حقوق دستمزد و پرسنلی و حسابداری اموالاسناد در 

قسمت دریافـت سـند موقـت از فایـل، برنامه حسابگر در در  (،TXTو ذخیره فایل )فایلی با فرمت  مربوطه

 زنیم.میکنیم و دریافت را زد و یا اموال را انتخاب میمسیر فایل محتوای سند حسابداری حقوق دستم
 

 یکردن اسناد حسابدار یقطع 8-۳
سـتم یزر سینکه توسط سـوپروای. مگر اباشندمیموقت  فرضپیشبه طور  یستم اسناد حسابدارین سیدر ا

. مگـر سـتیر، اصالح و حـاف نیی، قابل تغرودمی «ثبت شده»حالت که به  یشوند. سند یثبت شده و قطع

 خارج کند. «ثبت شده»ستم آن را از حالت یر سیآنکه مد
  

 د.یرا انتخاب کن یثبت سند حسابدار <ات روزانه یعمل یاز منو (1

شـود  یتا آن شماره قطعـ خواهیدمیرا که  ین سندیدر قسمت ثبت اسناد تا شماره، شماره آخر (۲

 د.یوارد کن

سـریال  ،توانید کنترل کنید که تا شماره سند مورد نظرمی« کنترل سریال اسناد»دکمه با کلیک بر روی  ☜

 خیر. یا اسناد مرتب است
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نمـایش داده  *در صورتی که سندی ثبت شود در پنجره مربوط به شماره اسناد، در ستون ثبت، عالمت  ☜

 .شودمی

توانید کنترل کنید که تا شماره سند مورد نظر تاریخ اسناد با کلیک بر روی دکمه کنترل تاریخ اسناد می ☜

توانید کنترل کنید تـا با کلیک بر روی دکمه کنترل تراز بودن اسناد می مرتب است یا خیر. به همین ترتیب

 شماره سند مورد نظر اسناد حسابداری تراز هستند یا خیر.

 د.یک کنید را کلییدکمه تا (3

 شده(برگشت اسناد ثبت) یخارج نمودن اسناد ثبت شده از حالت قطع ۹-۳
 د.یک کنیاسناد ثبت شده را کلنه برگشت یگز <اصالح اطالعات  <پرونده  یاز منو (1

 د.یاز آن شماره به بعد اسناد از حالت ثبت خارج شوند، وارد کن خواهیدمیرا که  یاشماره (۲

 د.یک کنید را کلییدکمه تا (3

 

 یمرتب کردن اسناد حسابدار ۱0-۳
ن یـانجام اد که با ید. توجه داشته باشیخ مرتب کنیشده را بر اساس تارصادر یاسناد حسابدار توانیدمیشما 

ن عمل از اطالعـات ین بهتر است قبل از انجام ایر کنند. بنابراییتغ یعمل ممکن است شماره اسناد حسابدار

د ین عمل، همه کاربران بای، هنگام انجام اکنیدمینسخه شبکه استفاده  افزارنرمد. اگر از یریبان بگیخود پشت

 از برنامه خارج شوند.

 د.یک بزنیرا ت ۴پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها < یطیط محیشرا یاز منو 

 د.یاسناد را انتخاب کن سازیمرتبنه یگز <اصالح اطالعات  <پرونده  یاز منو 

 د. اسـناد بـر یـک کنید را کلییمشخص نموده و دکمه تا ان رایشماره سند شروع و شماره سند پا

 .شوندمیخ مرتب یاساس تار

 

لیسـت انتخـابی » انتخابی از اسناد را مرتب کنید. برای این منظور دکمه مربوط بهتوانید لیستی شما می☜

 بزنید. Enterانتخاب نمایید. سپس  Insertرا کلیک کنید و اسناد مورد نظرتان را با کلید  «اسناد

پایر نیست. بنابراین بهتر است قبل از انجـام ایـن عمـل از اطالعـات خـود اسناد برگشت مرتب سازی ☜

 پشتیبان بگیرید.
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 یب اسناد حسابداریترک ۱۱-۳
 د.یک بزنیرا ت ۴پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها < یطیط محیشرا یاز منو 

 در پنجره بازشده شماره  د.یب اسناد را انتخاب کنینه ترکیگز <اصالح اطالعات  <پرونده  یاز منو

 شوندمیب یهم ترک با ید که شماره اسنادید. توجه داشته باشیان را مشخص کنیسند شروع و پا

 کسان داشته باشند.یخ یکه تار

پایر نیست. بنابراین بهتر است قبل از انجام این عمل از اطالعات خـود پشـتیبان ترکیب اسناد برگشت ☜

 بگیرید.

 

 ب اسنادکیو تر سازیمرتب
 د.یک بزنیرا ت ۴پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها < یطیط محیشرا یاز منو 

 در پنجره  د.یب اسناد را انتخاب کنیترکو  سازیمرتبنه یگز <اصالح اطالعات  <پرونده  یاز منو

هـم  بـا ید که شماره اسنادید. توجه داشته باشیان را مشخص کنیشده شماره سند شروع و پاباز

 کسان داشته باشند.یخ یکه تار شوندمیب یترک

پایر نیست. بنابراین بهتر است قبل از انجام این عمـل از اطالعـات برگشتترکیب اسناد سازی و مرتب ☜

 خود پشتیبان بگیرید.
 

 مرتب کردن اسناد بر اساس بدهکار و بستانکار ۱۲-۳
طـرف حسـاب مقابـل، در  شـودمیا بستانکار یبدهکار  یحساب ی، وقتفرضپیشبه طور  یدر سند حسابدار

بـدهکار و سـپس  یهـاردیفه یـابتدا کل یسند حسابدار نید در همی. اگر بخواهشودمیآورده  یف بعدیرد

ن عمـل یا خواهیدمید. اگر یک کنیب را کلیفرم دکمه ترت یاز نوار ابزار باال ،بستانکار آورده شوند یهاردیف

و اسـناد بـر اسـاس بـدهکار  سازیمرتب <اصالح اطالعات  <پرونده  یرد، از منویه اسناد انجام گیکل یبرا

 د.یرا انتخاب کن بستانکار

ن کـار از اطالعـات خـود یـن قبل از انجام ایست. بنابراین ریپابرگشتن عمل، ید که ایتوجه داشته باش ☜

 د.یریبان بگیپشت
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 افت و پرداخت وجهیدر ۱۳-۳
 افت وجهیبرگ در ۱-۱۳-۳

 د.یکنز استفاده یافت نیافت وجوه نقد و چک از برگه دریدر یبرا توانیدمیشما 

 د.یاستفاده کن Alt+D یدهایب کلیا از ترکید و یافت وجه را انتخاب کنیبرگ در <ات روزانه یعمل یاز منو

 افتیشماره برگ در یروشده باز در پنجره Enter د.یبزن 

  د.ییا کد طرف حساب را وارد نماینام 

 د.یوارد کنرا مبلغ مربوطه ن فرم، ییدر جدول پا 

  ید، در سـند حسـابداریـانتخـاب کن یمربوط به نوع پرداخت اگر نوع پرداخت را نقد ستوندر 

. اگـر نـوع شـودمیافت، حساب صندوق بدهکار و طرف حساب بستانکار ین برگه دریمربوط به ا

کـه در قسـمت دفتـر  شـودمیپنجره ورود مشخصات چـک بـاز ، دیپرداخت را چک انتخاب کن

از  توانیدمیز ین یف بعدیو رفتن به رد هاخانهن یحرکت ب یشرح داده شد. برا یافتنیدر یهاچک

 د.یاستفاده کن Tabد یکل

خ رأس را یتار (دیخ سررسی، ورود تارکدر صورت ورود چ)نمودن مبالغ مختلف خ رأس، با واردیدر قسمت تار

 .نمایدمیمحاسبه 
 

 

منظـور در  نیـا ی. برادییفروش استفاده نما یفاکتورها هیتسو یوجه برا افتیاز برگه در دیتوانیشما م ☜

پرداخـت  تیوضع». پنجره دیکن کیرا کل «یفاکتورها یپرداخت شده برا»دکمه  افت،یبرگه در یقسمت باال

 .شودیم ادهد شیحساب مورد نظر نما یصادرشده برا یفاکتورها ستیو ل شودیباز م« فاکتورها
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نحوه »از قسمت  د،یکن هیشخص را تسو یقبل یتمام فاکتورها افت،یبرگ در نیبا ا دیخواهیکه م یدر صورت 

 هیچند فاکتور خـاص را تسـو ای کی دیخواهیم اگر .دیرا انتخاب کن «نییباال به پا» نهیگز« پرداخت میتسه

در پنجـره وضـعیت چند فاکتور پرداخت کـرده اسـت( هیتسو یچک برا کی)به عنوان مثال، شخص  د،یکن

مبلـغ مربـوط بـه  ،«یپرداخت کنـون»در ستون مربوط به پرداخت فاکتورها، در ردیف فاکتورهای مورد نظر، 

 .دیمورد نظر را وارد کن هایفاکتور

که بـا ورود هـر چـک، دفتـر چـک بـاز نشـود،  نیا یها و برادر هنگام ورود چک شتریسرعت ب یبرا ☜

 افتیها داخل سند در)چک ۲5پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها < یطیمح طیشرا یاز منو دیتوانیم

 .دیبزن کیباشند( را ت فیقابل تعر مایو پرداخت مستق

 
 برگ پرداخت وجه ۲-۱۳-۳

 د.یپرداخت وجوه نقد و چک از برگه پرداخت استفاده کن یبرا توانیدمیشما 

 یدهایـب کلیـا از ترکیـد و یـبرگ پرداخت وجه را انتخاب کن <ات روزانه یعمل یاز منو Alt+P 

 د.یاستفاده کن

 شده در پنجره بازEnter د.یبزن 

  د.ییا کد طرف حساب را وارد نماینام 

 د.یز وارد کنیمبلغ مربوطه را ن 

  ید، در سـند حسـابداریـانتخـاب کن یمربوط به نوع پرداخت اگر نوع پرداخت را نقد ستوندر 

. اگـر نـوع شـودمین برگه پرداخت، حساب صندوق بستانکار و طرف حساب بدهکار یمربوط به ا

ن قسـمت ید از ایکه با شودمیباز  یپرداختن یهاچکپنجره دفتر ، دیپرداخت را چک انتخاب کن

شـرح داده شـده  یپرداختنـ یهـاچکد. روش کار در دفتر یشماره چک مورد نظر را انتخاب کن

 د.یاستفاده کن Tabد یاز کل توانیدمیز ین یف بعدیو رفتن به رد هاخانهن یحرکت ب یاست. برا

منظـور در  نیـا ی. برادییاستفاده نما دیخر یفاکتورها هیتسو یاز برگ پرداخت وجه برا دیتوانیشما م ☜

پرداخـت  تیوضع». پنجره دیکن کیرا کل «یفاکتورها یپرداخت شده برا»برگ پرداخت، دکمه  یقسمت باال

 ی. در صورتشودیم دهدا شیحساب مورد نظر نما یصادر شده برا یفاکتورها ستیو ل شودیباز م« فاکتورها

 مینحـوه تسـه»از قسمت  د،یکن هیشخص را تسو یقبل یبرگ پرداخت، تمام فاکتورها نیبا ا دیخواهیکه م

 .دیرا انتخاب کن «نییباال به پا» نهیگز« پرداخت

چند فـاکتور  هیتسو یچک برا کی)به عنوان مثال،  د،یکن هیچند فاکتور خاص را تسو ای کی دیخواهیم اگر

 .دیمبلغ مربوط به فاکتور مورد نظر را وارد کن «یپرداخت کنون»( در ستون مربوط به دیاپرداخت کرده

 دیتوانیبا ورود هر چک، دفتر چک باز نشود، م نکهیا یها و برادر هنگام ورود چک شتریسرعت ب یبرا ☜

و پرداخت  افتیها داخل سند در)چک ۲5پارامتر شماره  < یحسابدار یپارامترها < یطیمح طیشرا یاز منو

 .دیبزن کیباشند( را ت فیقابل تعر مایمستق
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 محاسبه راس ۱۴-۳
بـا مبـالغ و  هـاپرداختا یـ هادریافت یخین تاریانگیاست که با انجام آن م ی، مجموعه محاسباتیریگراس

، مشـخص یریـگاس، با عمل ریافتیدر یهاچک ی. به عنوان مثال براشودمیمختلف مشخص  یدهایسررس

 خواهد بود. یخیخ وصول، چه تارین تاریانگی، مهاچکد و مبلغ یخ سررسیبر حسب تار که کنیدمی

 د یمورد نظر را با کل هایچکدر دفتر چک،  هاچک یریگراس یبراInsert  انتخاب کرده و سـپس

Ctrl+F10 ه بـه صـورت کـد. ضـمن آن یرین چک در نظر بگیخ اولیز تاریخ مبدا را نید. تاریبزن

 .شودمیش داده یس نمااخ ریشده و تارانتخاب یهاردیف، تعداد کدفتر چ یدر انتها یکاتومات

 محاسـبه راس  <ات روزانه یعمل یخ راس، از منویو محاسبه تار یورود مبالغ به صورت دست یبرا

د. در یـاسـتفاده کن Ctrl+F10 یدهایـب کلیـا از ترکید و یخ راس را انتخاب کنیمحاسبه تار <

، اختالف روز بـر اسـاس یریگ، در راسخواهیدمید که یرا انتخاب کن یخیخ مبدا، تاریقسمت تار

خ مبـدا را ی، تـاردهیـدمیانجام  هاچک یرا برا یریگمثال اگر عمل راس؛ خ محاسبه شودین تاریا

خ ید، مبالغ مورد نظـر و تـاریمبلغ و سررس یهاستونسپس در  د.یرین چک در نظر بگیخ اولیتار

زان بخشش و درصد سود را یم توانیدمی، زینن صفحه ییپا هایآیتمدر  د.ید را مشخص کنیسررس

 د.یوارد کن

 <ات روزانه یعمل ید، از منویرا محاسبه کن یافتیدر یهاچکفروش و  یخ راس فاکتورهایتار خواهیدمیاگر 

 د.یرا انتخاب کن یافتنیدر یهاچکو  فاکتورهاخ راس یمحاسبه تار <محاسبه راس 

 د.ینام حساب مورد نظر را انتخاب کن 

 د.یخ مبدا را مشخص کنیتار 

 فروش مربـوط بـه  یه فاکتورهایکه کل شودمیباز  ایپنجرهدکمه فاکتور فروش،  یک بر رویبا کل

 یا براید و یمورد نظر را انتخاب کن یفاکتورها Insertد ی. با کلدهدمیش ین طرف حساب را نمایا

 .دیاستفاده کن Ctrl+Insert یدهایب کلیه فاکتورها، از ترکیانتخاب کل
بـه  یازیـن صـورت نید که در ایانجام ده توانیدمیاز حساب مورد نظر  یافتیدر یهاچک ین کار را برایهم

ز کـامال مشـابه ین یپرداخت یهاچکد و یخر یست. روش کار براین یبه صورت دست هاچککردن مبالغ وارد

 .باشدمیفوق 
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 ستم(یس یهافرضپیشمرتبط ) هایحساب ۱5-۳
چـارت »جاد شـرکت پـارامتر ید. اگر در هنگام ایرا انتخاب کن هافرضپیشف یتعر <ه یاطالعات پا یاز منو

؛ اندشـدهتعریـفش یمرتبط از پ هایحسابن قسمت ید، در ایزده باشک یرا ت «ف شودیتعر هاحسابنمونه 

 یب بـرایـن ترتی، صندوق در نظر گرفته شده است. به همی، حساب مرتبط با نقدهاپرداختمثال در قسمت 

ن اسـت یـت است ایار حائز اهمیکه بس یانکتهشده است.  یمعرف یافتنیحساب اسناد در یافتیدر یهاچک

ن یـا یمناسـب پـر شـود و حتمـا بـرا هایحسـاب ید با اسـامیمرتبط با هایحسابن یکه ستون مقابل ا

ک مربـوط یت موضوع آن است که اسناد اتوماتیباشد. علت اهم شده تعریفمرتبط  هایحساب هافرضپیش

ا یـف شـوند و ینادرست تعر هاحسابن یو اگر ا شوندمیصادر  هاحسابن یا یو ... از رو هاچکبه فاکتورها، 

نـوع پرداخـت  نیندچ هاپرداختدا کنند. در قسمت ی، مانده نادرست پهاحسابف نشوند، ممکن است یتعر

د، یـمشخص کن هاآنمرتبط را از جعبه متن مقابل  هایحساب د ویرا پر کن هاآیتمن یا ف است. اگریقابل تعر

، یو در اسـناد حسـابدار پرداخـتافـت و یافت، پنجره مربوط به نوع دریکه در برگ پرداخت و در یهنگام

 هایحسـابز، یـمربوطـه ن یو در سند حسابدار شودمیش داده یهم نما هاآیتمن ی، اشودمیپنجره نوع باز 

 .شوندمیتم اعمال یمرتبط آن آ

، هاحوالـهد و یک مربوط به ورود و خروج کاال از جمله فاکتورها و رسیاتومات ید که سندهایتوجه داشته باش

و  یک حسـابداریـت ارتبـاط اتوماتیلووا کاالها صادر شوند. اگر ایو  ، انبارهاهافرضپیشند بر اساس توانمی

اسـتفاده  هاییحسـابک مربوط به فاکتورها از یباشد، در صدور سند اتومات هافرضپیشبر اساس  یانباردار

ت ارتبـاط یـلووکـه ا یصـورت. در اندشده یمعرف هافرضپیشف یتعر <ه یاطالعات پا قسمت که در شودمی

مرتبط  هایحساب یک مربوط به فاکتورها از رویاتومات یبر اساس انبار باشد، سندها انبارداریو  یحسابدار

ت یـلوو. اگـر اباشـندمیر ییـانبارها، قابل مشاهده و تغ یکه در هنگام معرف شوندمیمربوط به انبارها صادر 

مرتبط  هایحسابصدور اسناد مربوط به فاکتورها از  یبر اساس کاال باشد، برا انبارداریو  یارتباط حسابدار

اطالعـات  < کاالهـا یمعرفـ <ه یاطالعات پا یکه از منوکاالها  یمرتبط از معرف هایحسابکاال که در برگه 

 .شودمیر است، استفاده ییو تغ یقابل دسترس های مرتبط،حساب <موجودی  اقالم
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 صدور سند هایعطف ۱۶-۳
 ک مربـوطیاتومات یسندهاکه نحوه صدور  دهدمین امکان را به شما یا (Cyber Account)حسابگر برنامه 

فاکتورهـا چـه  ید کـه هنگـام صـدور سـند بـرایـمشخص کن یعنید. یبه فاکتورها را خودتان مشخص کن

شـما در  به عنـوان مثـال ،کنیممی یک مثال بررسین قسمت را با یابدهکار و بستانکار شوند.  هاییحساب

نده فروش هـم بـه انـدازه یحساب نما ،با صدور فاکتور زمانهم خواهیدمید و ینده فروش داریفاکتورها نما

 .دیف کنیعطف تعر ،فروش یفاکتورها ید برایبا در این صورتنده بستانکار شود. یون نمایسیمبلغ کم

 .شودمیر باز ید. پنجره زیک کنیصدور سند را کل هایعطفف یتعر <ه یاطالعات پا یاز منو
 

 

 
 

 د.یک کنید را کلیدکمه جد 

 د.یسینده فروش بنویشرح عطف را عطف نما 

 د یـف اول در خانه مربوط به نوع حساب کلیدر ردSpace نـه یسـت بـاز شـده گزیل د و ازیـرا بزن

 د.یرا انتخاب کن «یمشتر»

 ،د.یرا انتخاب کن «بد» در قسمت بد/بس 

  د.یرا انتخاب کن «مبلغ کل فاکتور»ست باز شده یاز ل «نوع مبلغ»در قسمت 

  د.یبرو یبه سطر بعد 

  فـرضپیشن پنجـره بـه طـور ید. در ایرا انتخاب کن یدر قسمت ش حساب، حساب اقالم موجود 

لیست موجـود براسـاس نـام  Ctrl+q یدهایب کلیکه با ترک شودمیجستجو بر اساس کد حساب انجام 

 شود.میمرتب 
  ف از فاکتور ین هر ردیانگیدر قسمت نوع مبلغ جمع م و دیرا انتخاب کن «بس» ،«بد/بس»در قسمت

 د.ییرا انتخاب نما
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 را  «حاصل از فروش انیسود و ز»حساب ف در قسمت ش حساب، ین ردید. در ایبرو یف بعدیبه رد

ان کل فاکتور را یسود و ز «مبلغ نوع»د. در قسمت یرا انتخاب کن «بس» د و در قسمت بد/بس،یانتخاب کن

 د.یانتخاب کن

 د و در قسـمت بـد/بس،یـفاکتور را انتخاب کن 1نده ی، نما«نوع حساب»در قسمت  یف بعدیدر رد 

 د.یرا انتخاب کن 1نده ید. در قسمت نوع مبلغ، مبلغ کل نمایرا انتخاب کن «بس»

 را انتخاب  «نده فروشینما نه پورسانتیهز»در قسمت ش حساب، حساب مربوط به  یف بعدیدر رد

 د.یانتخاب کن 1نده ید و نوع مبلغ را مبلغ کل نمایرا انتخاب کن «بد»نموده و در قسمت بد/بس، 

 را انتخـاب  1نـه یدر قسمت نوع حسـاب، حسـاب هز یف بعدید، در ردینه داریفاکتور هز یاگر برا

 د.یرا انتخاب کن 1نه یمبلغ، مبلغ هزد و در قسمت نوع یرا انتخاب کن «بد»نموده و در قسمت بد/بس، 

 د.ی... فاکتور انجام دهو 3و  ۲نه یهز ین کار را برایهم 

 را  «فـاتیتخفبرگشـت از فـروش و »حسـاب  ،در قسمت ش حسـاب، دیف داریاگر در فاکتور تخف

 د.یانتخاب کن «هافیجمع تخف»د و نوع مبلغ را یرا انتخاب کن «بد» د و در قسمت بد/بس،یانتخاب کن

 د.یک کنیره را کلیدکمه ذخ 

 یصـدور سـند در جعبـه مـتن روبـرو هـایعطف < هافرضپیشف یتعر <ه یاطالعات پا یاز منو 

 د.یانتخاب کن ایدکردهف یرا که در مراحل فوق تعر یعطف فاکتور فروش، عطف فرضپیش

 نماییدانتخاب  (و ... یاال، مشترکمانند انبار، ) یخاص یلترهایف توانیدمیعطف  یهاردیف یبرا. 
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 (Cyber Account)  حسابگردر  یستم چند ارزیس ۱۷-۳
با  یو اسناد حسابدار فاکتورهات را دارد که کاربران بتوانند در ین قابلیا (Cyber Account)حسابگر برنامه 

د ارز یـ. اگـر بخواهاندشـده تعریـفدر برنامـه  فرضپیشمتداول، به طور  یارزها مختلف کار کنند. یارزها

 د.یک کنیرا کل یارز یف واحدهایتعر < یاطالعات ارز <ه یاطالعات پا ید، از منویف کنیرا تعر یدیجد
 

 
 

 د.یک کنید را کلیفرم دکمه جد یاز نوار ابزار باال 

  نام ارز مورد نظر را وارد نمودهEnter د.یبزن 

 م.نمایییم میآن تنظ یز را برایهای بعد ممرقم، باشندن ارز، شامل اعشار یاگر مبالغ ا 

 د.یک کنیره را کلیفرم دکمه ذخ یاز نوار ابزار باال 

 .شودمیش داده ینما فاکتورهاکه در هنگام صدور اسناد و  باشدمیارز  ینام خالصه ارز، نام اختصار ☜

 ورود نرخ روزانه ارزهـا  < یاطالعات ارز <ه یاطالعات پا یوارد نمودن نرخ روزانه ارزها، از منو یبرا

 د.ییرا انتخاب نما

  ارز مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به نام ارز، انتخاب کردهEnter د.یبزن 

 نرخ .باشدمیشده ر نرخ واردیتاث یخ مورد نظر شما برایخ، تارین تارید. ایخ مورد نظر را وارد کنیتار 

 د.یارز مورد نظر وارد کن ینرخ برا ۲ توانیدمید. ییارز مورد نظر را وارد نما

ر ییبرنامه قابل تغ ین فرم اصلییت پایکه از نوار وضع باشدمیک ارز فعال ی یدارا فرضپیشبرنامه به طور 

 است.
 

 
 

سـند  یباشـد، ولـ یهـر ارز توانـدمیو  باشدمیر یید و فروش قابل تغیخر یفاکتورهاارز مورد استفاده در 

 فـرضپیش( برنامه خواهد بود که به طـور ی، بر اساس ارز فعال )اصلفاکتورهان یا یک صادر شده برایاتومات

رات الزم ییتغ توانمیز ین یف واحد اصلیتعر < یاطالعات ارز <ه یاطالعات پا یال است. با استفاده از منویر

 د.ارا انجام د
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ف یبا رفتن به رد ید ولییوارد نما یمبالغ مورد نظر خود را بر اساس هر ارز توانیدمیهم  یدر اسناد حسابدار

 ی. ولـشـودمیل یف به ارز فعال برنامه تبدیارز مورد استفاده، مبلغ رد ی، با توجه به نرخ وارد شده برایبعد

 یگزارشات عمـوم <گزارشات  یرا از منو یارز هایگزارش توانیدمیو  شودمیز در برنامه ثبت ین یمبلغ ارز

د. قابل یمختلف داشته باش ین گزارش مانده حساب با ارزهایو همچن یارز گزارش حساب چند < یحسابدار

طرف حساب بـر  یو مانده ارز ی، گردش ارزهاحسابن ین دفتر معیو همچن ت حسابیذکر است که در فعال

 .باشدمیمختلف قابل مشاهده  یاساس ارزها

برگـه  ید و رویرا انتخاب کن هاحساب یمعرف < هاحسابچارت  یمعرف <ه یاطالعات پا یکه از منو یهنگام

 ش داده خواهد شد.یآن حساب به همراه نرخ مورد استفاده نما ید، گردش حساب ارزیک کنیکل گردش

 یلـد نـوع چنـد ارزین فرم فید. در اینه بله را انتخاب کنی، گزیارزتم مربوط به چندید آین منظور بایا یبرا

 د کرد.یتم را مشاهده خواهین آیز این حسابگرگزارشات  در اکثر که وجود دارد

 :کنیدمیمشاهده  یمختلف هایآیتم یلد نوع چند ارزیدر ف

 

 
 

کـه در هنگـام  ید، گزارش بر اسـاس نـرخ ارزینه را انتخاب کنین گزیاگر ابر اساس نرخ زمان ورود ارز: 

 .شودمیه یته ایدکردهوارد  یا سند حسابداریصدور فاکتور 

کـه  شودمیدر نظر گرفته  ینرخ هاگزارشد، نرخ ارز در ینه را انتخاب کنین گزیاگر ابر اساس نرخ روز ارز: 

 ارز مورد نظر وارد شده است. یورود نرخ روزانه ارزها برا < یاطالعات ارز <ه یپا اطالعات یدر منو

مختلـف صـادر  یبا ارزها ییک طرف حساب فاکتورها و سندهای یبرا زمانیکه: یبدون چندارز یهاردیف

که بر حسب ارز فعال  شوندمینشان داده  ید، فقط فاکتورها و اسنادینه را انتخاب کنین گزیشده باشد، اگر ا

 برنامه صادر شده باشد.

ک ارز را یـتم به نام ارز وجود دارد. اگر از جعبه متن مربوط بـه ارز، یک آی ،در گزارشاتک ارز: یبر حسب 

ن طـرف یـد، صورت حسـاب ایک ارز را انتخاب کنیتم بر حسب ی، آیارزدر قسمت نوع چندو  دیانتخاب کن

 .ایدکردهه خواهد شد که در قسمت ارز انتخاب یته یحساب بر اساس همان ارز

 شودمیش داده ینما ییو سندها فاکتورهافقط  ،د، در گزارشینه را انتخاب کنین گزیاگر ا: یفقط ارز انتخاب

 که بر حسب ارز انتخاب شده در قسمت ارز، صادر شده باشند.

ج بر ین تفاوت که نتایبا ا باشدمی یتم قبلیتم مشابه آین آیا: (جه بر حسب ارز فعالی)نت یفقط ارز انتخاب

 .شودمیش داده یاساس ارز فعال برنامه نما
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 دیجد یو انتقال به دوره مال هاحساب، بستن یدوره مال عملیات پایان ۱8-۳
ر را انجـام یـد کارهـای زید بایقبل از انتقال به دوره مالی جد شود.انجام می یان دوره مالیات در پاین عملیا

 د:یده

 ابتدا از سیستم خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید. (1

کنتـرل بایـد های کنترلی در قسمت اصالح مقدماتی لیست اطالعات به طور کامل اصالح شوند و (۲

 شوند.

شده باشند. به عنـوان مثـال ها به درستی تعریفنوع حساب اطالعات کلی، <ها در چارت حساب (3

ها مراجعـه به بخش معرفی حسـاب)انتخاب شده باشد  م درآمد –ز  –فروش باید س  نوع حساب

 کنید(.

ملکـرد( های سود و زیان سال جاری )عها، در حقوق صاحبان سهام، برای حسابدر چارت حساب (۴

ها، تراز افتتاحیـه و اختتامیـه حسـاب و در قسمت سایر حساب (و سود و زیان انباشته )سنواتی

 تفصیلی تعریف شود.

گزینه عملیات  <عملیات پایان دوره مالی  <های موقت از منوی عملیات روزانه برای بستن حساب (5

 ها انتخاب شود.بستن حساب

زیان عملکرد و انباشته و تراز اختتامیه را تعیین کنید. های سود و ها، حسابفرم بستن حسابدر  (۶

 شود.ها در نظر گرفته میبه صورت اتوماتیک، آخرین سند به عنوان سند بستن حساب

شـوند و حسـاب سـود و ان عملکرد بسته مییهای موقت با حساب سود و زه حسابین سند، کلیدر ا

 شود.ته میان انباشته بسیز با حساب سود و زیان عملکرد نیز

گزینه انتقال  <عملیات پایان دوره مالی  <برای انتقال به دوره مالی جدید از منوی عملیات روزانه  (7

 به دوره مالی جدید را انتخاب نمایید.
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 هاروش بستن حساب
صـفر ها ا هزینـهیـان و یهای سود و زر حسابیت موقت دارند، نظیهایی که ماهها، حسابدر بستن حساب

 .یدتوانید به سه صورت عمل کنن کار مییا یشوند. برامی

 ها به صورت اتوماتیکحساب بستن (1

 .دیها را انتخاب کنات بستن حسابیعمل< یان دوره مالیات پایعمل <ات روزانه یعمل یاز منو
 

 
 

هـا س/ ز هایی که نوع حساب آنهای موقت )حسابک، حسابیها به صورت اتوماتات بستن حسابیدر عمل

 یان عملکرد سال جـاریشوند و حساب سود و زبسته می یان موقت سال جاریم است( با حساب سود و ز –

شـود صادر می یک سند حسابدارین عمل یشود. با انجام ا)انباشته( بسته می یان سنواتیبا حساب سود و ز

صـادر  یسند حسابدار یطور ،های موقت به اندازه مانده حساب مربوطهاز حساب یکیف از آن یکه در هر رد

ن حساب به یال بدهکار بود، ایر 1000به اندازه  Aشود که مانده حساب مربوطه صفر شود؛ مثال اگر حساب می

ه عنـوان که ب یز حسابیو طرف مقابل ن شود که مانده حساب مربوطه صفر شودال بستانکار مییر 1000اندازه 

 شود.صفحه انتخاب شده است، در نظر گرفته می یدر باال یان سال جاریز سود و

 های دلخواهبا حساب بستن (۲

د، از یببند یان عملکرد سال جاریر از حساب سود و زیغ یهای موقت خود را با حسابخواهید حساباگر می

شود که تمام باز می ید. جدولیرا انتخاب کن یهای انتخابها بر اساس حسابهای فرم باال، بستن حسابگزینه

بستن قابـل  یشود و حساب مقابل برام انتخاب شده است، نشان داده می –ها س/ز هایی که نوع آنحساب

 د.ییبستن را انتخاب نما یاز خانه مربوطه نام حساب برا Spaceد یتوانید با زدن کلباشد. میانتخاب می

ــه دوره مــالها ات بســتن حســابیــعمل :نکتــه ســتم یزر سید فقــط توســط ســوپروایــجد یو انتقــال ب

(Administrator) .قابل انجام است 

 به صورت دستی بستن (3
ن روش خـود یـباشـد. در امی یه به صورت دستیو زدن سند اختتام یک سند حسابداریروش سوم، صدور 

 شوند.های دلخواه بسته میحسابهای موقت با ن سند، حسابیصادر کرده و در ا یک سند حسابداریکاربر 

 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa101        عملیات مالی و حسابداری: 3فصل 

 

 دیجد یانتقال به دوره مال
و کاالهـا را بـه  هاحسابک مانده یت است که به صورت اتوماتین قابلیا یدارا (Cyber Account)حسابگر 

 ین منظـور از منـویـا ید. برایه صادر نماید سند افتتاحیجد یدوره مال ید منتقل کند و برایجد یدوره مال

ب یـا از ترکیـد و یـد را انتخـاب کنیـجد یانتقال به دوره مـال < یان دوره مالیات پایعمل <روزانه ات یعمل

 د.یاستفاده کن Alt+T یدهایکل
 

 
 

را انتخـاب  «هافروشندگان بدون مانده حساب –ان یمشتر –ها ه حسابیانتقال کل»ها، اگر از قسمت حساب

مانده  نه بایکه اگر گز یدر حال ؛شوندد منتقل مییجد یها )بدون مانده( به دوره مالحساب ید، فقط اسامیکن

گزینـه  دودر قسمت اقالم موجودی شود. د منتقل مییجد یز به دوره مالیها نمانده حساب ،دیرا انتخاب کن

شود. بـا انتخـاب گزینـه دوم وجود دارد که با انتخاب گزینه اول فقط اسامی کاالها )بدون مانده( منتقل می

م سفارشـات در قسمت انتقال سفارشات اگر گزینه اول را انتخاب کنی .شودمنتقل میبا مانده اقالم موجودی 
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ا انتخـاب گزینـه ب .شودک به یک منتقل میشود. با انتخاب گزینه دوم سفارشات یبه سال جدید منتقل نمی

 سوم سفارشات هر مشتری در قالب یک سفارش منتقل می شود.

 شود.قط در اولین انتقال انجام مینکته حائز اهمیت این است که انتقال سفارشات ف ☜

پشـتیبان تاکر بسیار مهم: قبل از انجام انتقال به دوره مالی جدید، حتما باید از اطالعات خود نسـخه  ☜

ها و ... را انجام دهید. به عنوان مثال کاالها نبایـد تهیه نموده و در سیستم اصالحات مربوط به کاالها، حساب

 دارای مانده منفی باشند و یا کاردکس کاالها نباید موجودی منفی داشته باشد.

سـود و زیـان را از منـوی های مربوط بـه ترازنامـه و توان گزارشپس از انتقال به دوره مالی جدید، می ☜

شـود کـه در هنگـام تعریـف حسـاب تهیه نمود. البته بازهم تاکید می <گزارشات کلی شرکت  <گزارشات 

 ها، نتایج صحیحی را نمایش دهند.تفصیلی نوع حساب باید به درستی تعیین شود تا این گزارش

ها بر اساس مرکز هزینه و بر اساس های دائمی، بستن حسابو حساب های تفصیلی شناوربستن حساب ☜

 باشد.پایر میکانمهای باالتر ادر نسخهارز 
 

 

 یر دوره مالییروش تغ
 <ات روزانـه یـعمل یا از منـویاستفاده کرده و  Alt+M کلیدهایب یاز ترک توانیدمی یر دوره مالییتغ یبرا

 .دیرا انتخاب کن یدوره مالر ییتغ < یان دوره مالیات پایعمل

د. اطالعـات یشـو یمورد نظر خود را انتخاب کرده، وارد آن دوره مـال یدوره مال توانیدمیشده در پنجره باز

 است. یقبل در هر لحظه قابل دسترس یهاسال

توجه داشته توان از منوی باال تاریخ را اصالح نمایید. شده باشد، میاگر تاریخ دوره مالی اشتباه تعریف  ☜

 باشد.باشید که نام دوره مالی قابل تغییر نمی
 

 کنترل وضعیت انتقال
در ایـن . کنـدهای مـالی مقایسـه مـیهها را در دورکچ کاالها و، هادر این گزارش سیستم وضعیت حساب

 ن وضـعیت همـان کـاال،آروی ال و چک در دوره مالی قبـل و روبـهکا وضعیت حساب،در دو ستون،  گزارش

عملیات پایـان دوره  <این گزارش از منوی عملیات روزانه  شود.نشان داده می دوره جاری،حساب و چک در 

 باشد.کنترل وضعیت انتقال، قابل دسترسی می <مالی 
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 4فصل 
 

 شناسنامه کاال و معرفی انبارها
 

 

 

 انبارها یمعرف

 کاالها یو معرف بندیگروه
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 انبارها یمعرف ۱-۴
 د.یانبارها را انتخاب کن یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

 

 
 

انبار از جعبه مـتن نـام انبـار ن یاصالح نام ا یجاد کرده است. برایرا ا 1انبار شماره  فرضپیشبرنامه به طور 

سـپس از  دیبزن Enterد سپس یرا انتخاب کن 1د و از پنجره باز شده انبار شماره یک کنیرا کل بینذرهکن یآ

ره را از نـوار ابـزار یـد. حال نام انبار را اصالح کرده و دکمه ذخیک کنیفرم دکمه اصالح را کل ینوار ابزار باال

 د.یک کنیکل

د. سـپس در قسـمت یـبورد را بزنیک F3د یا کلید از نوار ابزار و ید ابتدا دکمه جدیانبار جدک ی یمعرف یبرا

به جعبه متن مربوط به نـام انبـار  Tabد ید. با کلیبزن Enterد و یشماره انبار مربوطه را وارد کن ،شماره انبار

د. یره از نوار ابزار را بزنیا دکمه ذخیو  F2د یره کلیذخ ید. حال برایبزن Enterپ کرده و ید. نام انبار را تایبرو

 د.یگر مراحل فوق را تکرار کنید یانبارها یمعرف یبرا

 ک انباریحذف 
قابل  یید که فقط انبارهاید. توجه داشته باشیک کنیانبار مورد نظر را باز کرده و دکمه حاف از نوار ابزار را کل

وجود نداشته باشد. به عنوان مثال انبـار  هاآنبه  یچگونه وابستگیه یحاف خواهند بود که در بانک اطالعات

 صادر شده باشد. ...د، حواله و ید رسیآن انبار نبا یبرا یعنیگردش باشد.  ید دارایمورد نظر نبا

تواند بر اسـاس انبـار، صدور اسناد اتوماتیک مربوط به فاکتورهای خرید و فروش، رسید، حواله و ... می ☜

لویـت و)ا ۴پـارامتر شـماره  <پارامترهـای عمـومی  <باشد که اگر در شرایط محیطی ها فرضکاال و یا پیش

ها و ارتباط حسابداری و انبارداری( بر اساس انبار باشد، سـندهای اتوماتیـک مربـوط بـه رسـیدها، حوالـه

تغییـر های مربوطه در قسمت معرفی انبارها قابل انتخاب و شود که حسابفاکتورها، بر اساس انبار صادر می

 های مربوط به انبارهای مختلف را از هم متمایز کرد.توان حسابباشند. در واقع با این کار میمی
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 شمارش یواحدها ۲-۴
 یلوگرم و تـن. بـرایا کیکارتن و  ،بستهعدد، مثال ؛ دیواحد شمارش داشته باش 5هر کاال  یبرا توانیدمیشما 

 د.یکن یستم معرفیرا به س هاآنشمارش  یواحدهاکاالها  ید قبل از معرفین منظور بایا

 د.یشمارش را انتخاب کن یواحدها یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو
 

 
 

 د.یبورد را بزنیک F3د یا کلید از نوار ابزار و یدکمه جد (1

 د.ینام واحد شمارش مورد نظر را وارد کن (۲

3) Enter د.یبزن 

 د.یرا بزن F2د یکلا یک کرده و یره از نوار ابزار را کلیدکمه ذخ (۴

 .دییرا تکرار نما ۴تا  1شمارش مراحل  یر واحدهایورود سا یبرا (5

 کاالها یمعرفو  بندیگروه ۳-۴
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 های های اصلی و زیرگروهگروه: بندی داشته باشـیدتوانید دو سطح گروهبندی کاالها میبرای گروه

نمودار سطحی کاالها با رنگ قرمز مشخص شـده باشد که در سطح اول گروه اصلی کاالها می .کاالها

اند و خود کاال هم با رنگ آبی های کاال هستند که با رنگ سبز مشخص شدهاست. سطح دوم زیرگروه

 .مشخص شده است

 ک یـد را از نوار ابـزار کلییرا وارد نموده و دکمه تا یو نام گروه اصل یشده کد گروه اصلدر پنجره باز

 .شوندمیش داده یاال با رنگ قرمز نماک یاصل هایگروهد. یکن

 ک یـکل ینام گروه اصل ین منظور رویا ید. برایجاد کنیگروه اریز توانیدمی ین گروه اصلیا یحال برا

گـروه ریشـده زبازد و از پنجـره یک راست کنیآن کل یبر رو سپسد. ید تا به حالت انتخاب درآیکن

د را ییـگروه دکمه تاریگروه و نام زریواردنمودن کد زشده پس از د. در پنجره بازید را انتخاب کنیجد

 .شوندمیش داده یبا رنگ سبز نما یفرع هایگروهد. یک کنیاز نوار ابزار کل

 د تا به حالت انتخـاب یک کنیشده کلیمعرف هایزیرگروهاز  یکی یوارد نمودن نام کاالها، بر رو یبرا

د. یـد را انتخـاب کنیگروه جدریشده زه بازپنجرد و در یک راست کنیآن کل ید. سپس رویشده درآ

ش داده ینمـا یاالها بـا رنـگ آبـک ید. اسامیک کنید را کلییکردن کد و نام کاال دکمه تاپس از وارد

 .شوندمی

 اطالعـات کـاال د یـتوانمیکـه  شویدمی ینام کاال وارد برگه اطالعات کل یک کردن بر رویبا دابل کل

 شمارش، نقطه سفارش و ... را تکمیل نمایید.مانند قیمت فروش، واحد 
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 کاالها یاطالعات کل ۱-۳-۴
 

 
 

  د کـه کـاال ین کنیید تعیتوانمی، در قسمت کالس کاال کنیدمیاستفاده  یصنعتحسابگر اگر از برنامه

 ا محصول.یه است یمواد اول

  ن، یانگیـم هایروششامل  کاال گااریقیمتنوعFIFO  اگـر نـوع . در واقـع باشـدمیو اسـتاندارد

از روش د کـاال در مقـاطع مختلـف یخر یهاقیمت ،در کاردکسن انتخاب شود، یانگیم یگاارمتیق

 .شودمیکاال در انبار استفاده  ین مانده موجودیانگیمت میبدست آوردن ق یبرا ن موزونیانگیم

 که زودتر وارد انبار شده است. شودمیاز انبار خارج  یمتی، کاال با قFIFOستم یدر صورت انتخاب س

 که در قسمت شودمیدر نظر گرفته  یمتیستم استاندارد انتخاب شود، هنگام خروج کاال، قیکه س یدر صورت

 مت استاندارد وارد شده است.یق

 باشد.تر میمتداول هاستمیسر یاز سامیانگین موزون ستم یس ☜
 د.یینمابارکد کاال را وارد در قسمت بارکد،  کنیدمیکاالها از بارکد استفاده  یاگر برا 

  مربوط به کاال را وارد  یلیاطالعات تکم توانیدمی یو اطالعات فن یحات اضافیتوض یهامتندر جعبه

 د.یینما

 د.یبزنک یرا ت «ال داردیسر» تمی، آکنیدمیال استفاده ین کاال از سرید و فروش ایاگر هنگام خر 

 مـت یسـطوح ق نیـا کـاال وارد کـرد. یبرا مت فروش مختلفیق 5 توانمیمت فروش یدر قسمت ق

از  فاکتورهادر  فرضپیشمت یق فروش ظاهر شوند. د ویخر یک در فاکتورهایند به طور اتوماتتوانمی
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 قابل انتخاب اسـت. ۲1و  ۲0شماره  یپارامترها <د و فروش یخر یپارامترها < یطیط محیشرا یمنو

 ر خواهد بود.ییقابل تغ به صورت دستی مت در فاکتور همیالبته ق

 شـتر از یا بیکاال کمتر و  است که فرضا در اثر اشتباه کاربر، آنکنترل  یمم برایمم و ماکزینیمت میق

 فروخته نشود. یمت خاصیق

 کاالسـت و  یواحـد اصـل 1واحد شمارش د. یواحد شمارش داشته باش 5د یتوانمیهر کاال  یشما برا

است. اگر دو واحـد  ترکوچک ۲از واحد  1واحد  فرضپیشواحد دوم است که به طور  ۲واحد شمارش 

که هر  کنیدمیب مشخص ید. در قسمت ضریک بزنیدو واحد را ت ید وابستگیبه هم وابسته باشند با

تـن باشـد،  ۲لـوگرم و واحـد یک 1مثال اگر واحد ؛ است 1شامل چند واحد شمارش  ،۲واحد شمارش 

انگر یـب «بیضـر»ز، یـن 5تـا  3شمارش  یواحدها یب براین ترتیبه هم وارد شود. 1000د یب بایضر

 است. یارتباط با واحد اصل

 «لد را گنجاند ین فیفرم حواله انبار ا یدر طراح توانمیاست که  یلد اطالعاتیک فی «یمحل نگهدار

 دا کند.یکاال اطالع پ یریقرارگهنگام خروج کاال از محل  انباردارتا 

 ن مقدار کمتر یکاال از ا یاگر مانده موجود کندمینقطه سفارش کاالست که مشخص  یمم موجودینیم

 <د و فـروش یـخر یپارامترهـا < یطیط محیشرا یپارامتر مربوطه از منو ؛ کهغام داده شودیشد، پ

 است.م یقابل تنظ 9پارامتر شماره 

 د.ییمانده اول دوره را وارد نما توانیدمیدکمه مربوطه  یک بر رویدر قسمت مانده اول دوره با کل 

 

 
 

کاال، ابتدا در قسمت انبار نام انبار را انتخاب کرده سـپس در قسـمت مانـده  یوارد کردن مانده موجود یبرا

د. در قسـمت مانـده مبلـغ اول دوره ییـوارد نما یکاال را بر اساس واحد اصل یمانده موجود ،مقدار اول دوره

د و سـپس یبه سطر بعد برو Enterد ید. با کلیمت هر واحد از کاال ضربدر مانده مقدار اول دوره را وارد کنیق

 د.یک کنیره را کلیدکمه ذخ

در سـند  شـود و بایـد، حساب اقالم موجودی بـدهکار نمیبرای کاالها دوره ابتدای روش ورود ماندهبا  ☜

 افتتاحیه، به صورت دستی حساب اقالم موجودی را به اندازه ارزش ریالی کاالها بدهکار نمایید.
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 کاال ییاطالعات جزبرگه  ۲-۳-۴
مت فروش را یل عکس کاال، وزن، حجم و نحوه محاسبه قیاز قب یاطالعات توانیدمی یدر قسمت اطالعات جزئ

ش ینـد در فاکتورهـا نمـاتوانمی فیلدهان یو ا باشندمی یفاکتورها قابل طراح یستم تمامید. در سیوارد کن

 مورد نظر را مشاهده نمود. یاالکس کع توانمیاال کس کر عیبا استفاده از مسداده شوند. 
 

را انتخـاب  کنـدمیشـما از آن اسـتفاده  یاالکه کرا  یاافزودهنوع ارزش  توانیدمینه ثابت، یدر قسمت هز

ه، یـاطالعـات پا یاز منـو درصـدهان یه اک باشدمیچهار نوع  ینه داراین هزیا فرضپیش. به صورت نمایید

 .باشدمیم شدن ینه ثابت قابل تنظی، هزهافرضشیپف یتعر
 

 کاال کاردکس ۳-۳-۴
ی فاکتورهـاتوانیـد دهد. در واقع با انتخاب کاال و انبـار میکاردکس کاال، گردش کاال در هر انبار را نشان می

مت واحـد ید. قین قسمت مشاهده کنیانبار را بر اساس هر دو واحد شمارش، در ا نیکاال در ا یشده براصادر

 ین صـفحه، حسـابییدهد. اگر در قسمت نام حساب در پان کاال در انبار را نشان مییانگیمت میق ،یموجود

بـا  شـود.ش داده مییحساب مورد نظر نما یبرا یصادر شده کاال و انبار انتخاب یه فاکتورهایانتخاب شود، کل

 د.ید وارد فاکتور مربوطه شویتوانک بر روی هر سطر، مییدابل کل
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 کاال مرتبط هایحساب ۴-۳-۴
 (۴پارامتر شماره ) یو انباردار یت ارتباط حسابداریلووا < یعموم یپارامترها < یطیط محیشرا یاگر از منو

 ز کرد.یمختلف را از هم متما یمربوط به کاالها هایحساب توانمیبر اساس کاال باشد، 

که  یو هنگام شودمیدر نظر گرفته  یحساب اقالم موجود ه کاالهایکل یبرنامه برا فرضپیشنگ یمثال در کد

 یاگر حساب اقـالم موجـود یول ؛شودمین حساب به اندازه مبلغ فاکتور بدهکار ی، اشودمیکاال به انبار وارد 

. شـودمیفاکتور تنها حساب مربوط به آن کاال بـدهکار  یهر کاال یز باشد، به ازایمختلف متما یکاالها یبرا

 .ز وجود داردیان و ... نیز ر سود ویبرنامه نظ فرضپیش هایحسابر یسا ین موضوع برایمشابه ا
 

 بندی مربوط به آن کاالشده با گروه یمعرف یارتباط کاالها 5-۳-۴
 یاطالعات اقالم موجود < کاالها یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

 د.ینام کاال را انتخاب کن 

 د.یک کنیدکمه اصالح را از نوار ابزار کل 

 د و یگروه کاال را انتخاب کنEnter د.یبزن 

 د.یک کنیره را کلیاز نوار ابزار، دکمه ذخ 
 

 ک کاالیحذف 
د سـپس از نـوار یـبزن Enterمورد نظر را انتخاب کرده  یکاالاز قسمت نام کاال، کاال،  یدر برگه اطالعات کل

 گونـهچیهد ینبا هادادهگاه ید که در پاید توجه داشته باشید. البته بایک کنیفرم دکمه حاف را کل یابزار باال

عنـوان ا مثال بـه یگردش باشد و  ید داراین کاال نباین کاال وجود داشته باشد. به عنوان مثال ایبه ا یوابستگ

 شده باشد. یک محصول معرفی یه برایمواد اول
 

 

 روش اصالح نام کاال
فرم دکمه اصـالح را  ید. سپس از نوار ابزار باالیبزن Enterمورد نظر را انتخاب کرده  یاز قسمت نام کاال، کاال

 د.یک کنیره را کلیک کرده، پس از اصالح نام کاال، دکمه ذخیکل

 <ها نمایش داده نشود، از منوی شـرایط محیطـی مربوط به کاالها، مانده آنهای اگر بخواهید در لیست ☜

 را تیک بزنید. 5پارامتر شماره  <پارامترهای عمومی 
 

های مربوط به کاالها، ابتدا گروه اصلی و زیرگروه یا فقـط زیرگـروه نمـایش داده اگر بخواهید در لیست ☜

از  <پارامترهـای خریـد و فـروش  < شـرایط محیطـیشود و سپس لیست خود کاالها باز شـود، از منـوی 

 استفاده کنید. 1۶و  8پارامترهای شماره 
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 5فصل 
 

 انبارداری
 

 

 

 اال به انبارکورود 

 اال از انبارکخروج 

 دوره انیپا انبارگردانی 
                 

  

 

 



11۴ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      5/8حسابگر نسخه (Cyber Account) | راهنمای کاربران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa115         : انبارداری5فصل 

 

 ورود کاال به انبار ۱-5
 کلیـدهایب یـا از ترکیـد و ید انبار را انتخاب کنیرس <ورود و خروج کاال از انبار  <ات روزانه یعمل یاز منو

Alt+5  د:یاستفاده کن 
 

 
 

 پنجره باز شده در قسمت شماره فاکتور یبر رو Enter د.یبزن 

 د یبا کلEnter ا یTab د.ید انبار را وارد کنیخ رسید و تاریخ فاکتور برویبه قسمت تار 

 در گیـردمیصورت ن هاآن یبر رو یهستند و پردازش یاطالعات یفیلدهاجک یرفرنس و ب یفیلدها .

 د.یخود را وارد کن ید دستیبه عنوان مثال شماره رس توانیدمی هاقسمتن یا

 د.ینام طرف حساب را وارد کن یدر قسمت نام مشتر 

 یدهایب کلیبا استفاده از ترک Ctrl+Q د یما بدون فشردن کلیمستق توانیدمیTab  به جـدول ورود

 د.یدا کنیپ یاطالعات دسترس

 د یدر قسمت انبار با فشردن کلSpace  ا یوF2  و سپسEnter ن یـ. از اشـودمیست انبارهـا بـاز یل

 د.یست نام انبار مورد نظر را انتخاب کنیل

  د یا نام کاال با فشردن کلیدر قسمت کد کاالSpace مـورد نظـر را از  ی. کاالشودمیست کاالها باز یل

قابـل  کاال ،د که در صورت انتخاب کاال و رفتن به سطر بعدید. توجه داشته باشیست انتخاب کنین لیا

 قابل اصالح هستند. یمقدار و ف یفیلدهاست و فقط یاصالح ن

 د یبا فشردن کلEnter  ا یوTab  د یـد. با کلیرا وارد کن یرفته و مقدار و ف یبعد هایخانهبهEnter 

 .دید تکرار کنیف از رسیهر رد یرا برا 8و  7و  ۶د و مراحل یبرو یبه سطر بعد
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 .استفاده کنید Insertبرای درج ردیف جدید بین دو ردیف از فاکتور از کلید  ☜

اسـتفاده  Ctrl+Deleteبرای حاف یک ردیف، از دکمه حاف در نوار ابزار باالی فرم رسید و یا کلیدهای  ☜

 کنید.

مربـوط بـه کند. برای صدور اتوماتیک اسناد به فاکتورها را صادر می دکمه ثبت، سند حسابداری مربوط ☜

 را تیک بزنید. ۶پارامترهای خرید و فروش، پارامتر شماره  <فاکتورها از منوی شرایط محیطی 

موجودی کاال در انبار مورد نظر به اندازه مقدار ردیف افـزایش پیـدا  ،های رسیدبا صدور هریک از ردیف ☜

شود و حساب موجودی کاالی مورد نظـر بـه خواهد کرد. با فشردن کلید ثبت عملیات مالی مربوطه انجام می

 شود.اندازه مبلغ کل رسید انبار بدهکار شده و طرف حساب بستانکار می

 از نوار ابزار را کلیک کنید. دیو یا دکمه جد F3برای صدور رسید انبار جدید، کلید  ☜

یا دکمـه ذخیـره از  F2شود. برای ذخیره سطر آخر از کلید با رفتن به ردیف بعدی هر ردیف ذخیره می  ☜

 نوار ابزار استفاده کنید.

 

 خروج کاال از انبار ۲-5
 .گیردمیخروج کاال از انبار با استفاده از حواله انبار صورت 

اسـتفاده Alt+6  یدهایـب کلیـاز ترک ایو  حواله انبار <ورود و خروج کاال از انبار  <ات روزانه یعمل یاز منو

 د.یکن
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وارد کـرد. در  یکاال ف یبرا توانمیدر حواله انبار ن یول ؛د انبار استیه به رسیقا شبیروش ورود اطالعات دق

ف یـمربوط به آن رد یکاال یف موجودیره هر ردیذخ. پس از شودمین خارج یانگیمت میحواله انبار کاال با ق

 .ابدییم کاهش به اندازه مقدار

برای جلوگیری از منفی شدن موجودی و یا دادن پیغام در صورت منفی شدن مانـده، از منـوی شـرایط   ☜

 .استفاده کنید ۲و  1پارامترهای شماره  <پارامترهای خرید و فروش  <محیطی 

 

 ن انبارهایانتقال ب ۳-5
 Alt+7 یدهایـب کلیا از ترکیو  ن انبارها را انتخابیانتقال ب <ورود و خروج کاال از انبار  <ات روزانه یاز عمل

 د.یاستفاده کن
 

 
 

 

منتقـل  یگریک انبار به انبار دیرا از  ییکاال خواهیدمیکه  شودمیاستفاده  ین انبارها زمانیاز برگ انتقال ب

هـر برگـه  ید. بـه ازای. انبار مبدا و مقصد را مشخص کنباشدمید انبار یرس . نحوه ورود اطالعات مشابهدیکن

مبـدا  یکـاال یو از موجـود شـودمی. حواله در انبار مبدا صادر شودمید صادر یک رسیک حواله و یانتقال 

در  .شـودمیانبار مقصد افـزوده  یکاال یو به موجود شودمید صادر یز رسیو در انبار مقصد ن شودمیکاسته 

ن یـن انبارهـا. ایشود. به عنوان مثال حساب واسط انتقال ب یک حساب واسط معرفید یقسمت نام حساب با

د در انبار یکه با صدور حواله در انبار مبدا بدهکار شده و با صدور رس باشدمیک حساب واسط یحساب فقط 

 .شودمیمقصد بستانکار 
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 ان دورهیپا یانبارگردان ۴-5
انبـار و  یواقع ین عمل، موجودیبا انجام اد. ریپایمانجام  انبارگردانی ،یل موجودیتعد یدوره برا یدر انتها

 .گردندمیکسان یگر یدیکستم با یس یموجود

را  ورود مـوارد مغـایرت <ان دوره یـپا یانبـارگردان <ات روزانـه یعمل ی، ابتدا از منوانبارگردانیانجام  یبرا

 د.یانتخاب کن

  بازشده، دکمه جدید را کلیک کنید.در فرم 

  دیک کنیرت را کلیل مغایجاد فایدکمه او مورد نظر برای انبارگردانی را انتخاب انبار کد. 

 شودمیش داده یکاال در هر انبار نما یستم به همراه موجودیدر س شدهیمعرف یست کاالهایل. 

 دهدمیکاال در انبار مورد نظر را نشان  یمانده فاکتور، مانده موجود. 

 وجود دارد،  یرتیستم مغایش داده شده در سین مقدار شمارش شده شما و مانده نمایکه ب یدر صورت

 د.یمقدار مورد نظر را وارد کن «شمارش شده»در ستون 
 

 
 

 

 فـاکتور ک یـد یـسـتم، بایثبت شـده در س یو موجود یواقع ین موجودیرت بیزان مغایبر اساس م

سـت ین کـار لیـد. بـا ایـک کنیل را کلین منظور دکمه صدور فاکتور تعدیا یل صادر شود. برایتعد

 هـاموجودیل ید حساب مربـوط بـه تعـدیست باین لی. از اشودمیش داده ینما یلیتفص هایحساب

 د.یباش ف کردهیتعر یلیتفص هایحسابست ید در لین حساب را قبال بایانتخاب شود. ا

 تور کمانـده فـا یمتـر از موجـودک شـانیواقعـ یه موجودک ییاالهاک یل، برایتور تعدکفا با صدور

تور کشتر از مانـده فـایب شانیواقع یه موجودک ییاالهاک یو برا یل نقصانیتور تعدکفا یک، باشدمی

ورود و  < ات روزانـهیـر عملیدر مس فاکتورهان ی. اشودمیصادر  یل اضافیتور تعدکفا یک، باشدمی

 .باشندمی یقابل دسترس یل اضافیو تعد یل نقصانیتعد < اال از انبارکخروج 
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ی باالی این قسمت، تنها کاالهای انتخاب شده در انبـار انتخـاب شـده را لترهایفتوان با استفاده از می ☜

 تغییر داد.

و انبـار فیزیکـی )واقعـی( سازی مانده انبـار سیسـتم توان برای یکساناز تعدیل اضافی و نقصانی می ☜

شده در سیستم باشـد شده( بیشتر از موجودی ثبتاستفاده نمود. اگر مانده واقعی انبار )فیزیکی یا شمارش

ی اسـتفاده انبار سیسـتم باشـد از تعـدیل نقصـان از تعدیل اضافی و اگر مانده واقعی انبار کمتر از موجودی

باشد. ورود و خروج کاال از انبار قابل دسترسی می <ت روزانه شود. تعدیل اضافی و نقصانی از منوی عملیامی

 تواند مانده ریالی کاال را نیز تصحیح نماید.الزم به ذکر است در فرم تعدیل اضافی و یا نقصانی کاربر می
 

ن یـاز ا تـوانمی، نیاز به اصالح داشـته باشـد ییاالکن یانگیمت میه قک یدر صورتن: یانگیمت میر قییتغ

 ا اصالح آن اقدام نمود.یر و یینسبت به تغقسمت 
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 6فصل 
 

 انواع فاکتور و سفارشات
 

 

 
 د و فروشیتور خرکصدور فا  

 فاکتور و سفارشپیش

 د و برگشت از فروش یبرگشت از خر

 ش افزودهزمالیات و عوارض بر ار

 تورهاکنه در فایف و هزیتخف 

 کاالها یال و گارانتیسر
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 د و فاکتور فروشیفاکتور خر ۱-۶
 یدهایـب کلیـا از ترکیـ د ویـد را انتخـاب کنیخر <ات روزانه یعمل یاز منو د:یصدور فاکتور خر 

Alt+2 ک یـد را کلیبرنامه دکمه خر ین فرم اصلییدر پا یدسترس یدهایا از نوار کلید و یاستفاده کن

 .دیکن

 :کلیـدهایب یـا از ترکیـد و یرا انتخاب کن فروش <ات روزانه یعمل یاز منو صدور فاکتور فروش 

Alt+1 ک یبرنامه دکمه فروش را کل ین صفحه اصلییپا یدسترس کلیدهایا از نوار ی د ویاستفاده کن

 د.یینما

 در پنجره باز شده Enter د.یبزن 
 

 
 

 

نـام طـرف حسـاب را  ،ید در قسمت نام فروشنده و در فاکتور فروش در قسمت نـام مشـتریدر فاکتور خر

 د.یبزن Enterد و یانتخاب کن

 یفاکتورهـاشـماره  توانیـدمیلد رفرنس یمثال در ف؛ باشندمی یاطالعات یلدهایجک و رفرنس فیب یلدهایف

 د.یخود را وارد کن یکاغا
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فروش صـادر شـده اسـت، در قسـمت ش سـفارش  ا سفارشید یک سفارش خرین فاکتور یا یاگر قبال برا

ن در قسـمت یهمچن تا اطالعات از سفارش به فاکتور منتقل شود.د یسفارش مربوطه را انتخاب کن توانیدمی

 .ل نمودیتور فروش تبدکتور مورد نظر آن را به فاکش فایبا انتخاب شماره پ توانمیتور کش فایش پ

 یا فـروش بـرایـد یدو مامور خر توانیدمید ید و فروش داشته باشیا مامور خرینده ین فاکتور نمایا یاگر برا

 .دیفاکتور مشخص کن

د و نرخ ارز را در یمشخص کنارز قسمت در ، ارز مربوطه را کنیدمیر از ارز فعال برنامه کار یغ یچنانچه با ارز

 د.ییقسمت نرخ وارد نما

 د.یسیفاکتور را بنو یشرح کل توانیدمیح یدر قسمت توض

 یهـاردیففرم وارد جـدول مربـوط بـه  یما از باالیمستق توانیدمی Ctrl+q یدهایب کلیبا استفاده از ترک

را  یکاال وارد آن انبار شود و در فاکتور فـروش انبـار خواهیدمیرا که  یانبار د،یفاکتور خر در د.یفاکتور شو

( و شـودمیسـت انبارهـا بـاز یل Spaceد ید )با فشردن کلیکاال از آن خارج شود، انتخاب کن خواهیدمیکه 

Enter مورد نظر را انتخاب کرده  یو نام کاال کد د.یبزنEnter ز وارد نموده با یرا ن یمقدار و ف د.یبزنTab ا ی

Enter د.یبرو یف بعدیبه رد 

فیلـد  ها را انتخاب کنیـد،و گزینه فعال یا غیر فعال کردن ستون کلیک کنیدراست اگر روی هر ستون  ☜

شود و امکان ورود اطالعات در آن وجود ندارد. برای فعال کردن هـر مربوطه غیر فعال )خاکستری رنگ( می

 همین کار را انجام دهید.ستون مجددا 

توانید کاالی وارد شده را به انبـار دیگـری انتقـال با استفاده از دکمه صدور انتقال، میدر فاکتور خرید  ☜

 دهید.

 توان کاردکس کاالی مورد نظر را مشاهده نمود.دکمه کاردکس در نوار ابزار باال میبا استفاده از  ☜

توان سند اتوماتیک صادر شده برای فـاکتور را مشـاهده در نوار ابزار باال می« سند»با استفاده از دکمه  ☜

 نمود.

 مود.توان ریزفعالیت حساب انتخاب شده را مشاهده ن، می«گردش»با کلیک بر روی دکمه  ☜
 د.یرا فشار ده F3د یا کلیو د یک کنید را کلیفرم فاکتور دکمه جد ی: از نوار ابزار باالدیصدور فاکتور جد
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 فاکتور یلدهایت فیریمد ۲-۶
ط یشـرا ین کـار از منـویـا یش داده شوند. بـرایدر فاکتور نما ییلدهاید که چه فین کنییتع توانیدمیشما 

ک یـفاکتور( را کل یلدهایت فیری)مد ۲5دکمه مربوط به پارامتر شماره  ،فروش د ویخر یپارامترها< یطیمح

 .دیکن
 

 
 

ن یـکـه ا ییلـدهایو ف اندشـدهش داده یست سمت چپ نمایش در جعبه لیانتخاب شده جهت نما یلدهایف

اضـافه  ی. برااندشدهست سمت راست نشان داده یش داده شوند در جعبه لیت را دارند که در فاکتور نمایقابل

تم مورد نظر خود را انتخـاب کـرده و دکمـه یست سمت راست آیبه فاکتور، از جعبه ل یلد اضافیک فیکردن 

لـد مربوطـه در یف یریـم محل قرارگیتنظ ی. براشودمیلد مربوطه به فاکتور اضافه ید. فیک کنیاضافه را کل

سپس فرم مدیریت فیلـدهای فـاکتور و فـرم  د.یاستفاده کن «نییپا»و  «باال» یهادکمهاز  توانیدمیفاکتور 

 پارامترهای خرید و فروش را تایید نمایید.

 نه در فاکتورهایف و هزیتخف ۳-۶
ف را در یـد. درصـد تخفییا مبلغ وارد نمایف را به صورت درصد یتخف توانیدمید، یف داریاگر در فاکتور، تخف

 د.یسیجعبه متن سمت راست بنو
 

 
 

ف را وارد ید، در جعبه متن سمت چپ مبلغ تخفیبه صورت مبلغ وارد کن ف رایتخف خواهیدمیکه  یدر صورت

 د.یکن

 .دیک کنیفاکتور را کل هایهزینهدکمه مقابل  د،ینه دارین فاکتور هزیا یاگر برا
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نه ی، حساب مربوط به هزیلیتفص هایحسابست یل از ،Spaceد ینه با استفاده از کلیدر ستون نام حساب هز

د، در فـاکتور یـرا انتخـاب کن ید. اگر در ستون مربوط به نام حساب مقابل، حسـابییمورد نظر را انتخاب نما

 انتخـابی نـهیو در فاکتور فروش حساب هز بدهکار و حساب مقابل آن بستانکار انتخابی نهید حساب هزیخر

بـدهکار و فروشـنده  انتخـابی هنید هزین صورت در خریر ای. در غشودمیبستانکار و حساب مقابل بدهکار 

 .شودمی بدهکار یبستانکار و مشترانتخابی نه یبستانکار و در فروش هز

ن فرم فاکتور یینه در پایدر قسمت هز هاهزینه جمع د.یا مبلغ وارد کنیبه صورت درصد و  توانیدمینه را یهز

د از قسمت اطالعـات یداده شوند با شیک نمایبه صورت اتومات هاهزینه خواهیدمیاگر  .شودمیش داده ینما

د یتوانمین ید. همچنیینه مرتبط را مشخص نمایهز هایحسابد، یفروش / خر < هافرضپیشف یتعر <ه یپا

 .نماییدانتخاب  فرضپیشبه صورت  ی، درصدیانتخاب یهاهزینه ین قسمت برایدر ا

 

 هاهزینهسرشکن کردن 
ن ینـه بـین کـار مبلـغ هزیـد. با ایکن سرشکنرا در فاکتور  هاهزینهکه  دهدمین امکان را یبرنامه به شما ا

هنگـام مثال میخواهید هزینه حمل کاال را در فاکتور سرشـکن نماییـد تـا  .شودمیع یفاکتور توز یهاردیف

نه ی، پس از وارد نمودن مبلغ هزهاهزینهکردن سرشکن یبراشده کاال اعمال شود. در قیمت بهای تمامفروش 

 .دیک کنیف مربوطه کلیرد ینظر، رومورد 
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 که قابل انتخاب هستند عبارتند از: یهایگزینه

 یک بـر رویـنه انتخـاب شـده، بـه صـورت اتوماتین دکمه هزیا یک بر رویبا کلنه: یسرشکن کردن هز

 .شودمیفاکتور سرشکن  یهاردیف

نه یکردن هزد که سرشکنین کنییتع توانیدمی، ن دکمهیا یک بر رویبا کلنه با اصالح: یسرشکن کردن هز

 د.زان باشیهر کاال به چه م یبرا
 

 

 .دهدمیفاکتور انجام  هایهزینهتمام  ینه را برایعمل سرشکن کردن هز: هاهزینهسرشکن کردن تمام 

انجام  هاهزینهتمام  یبا اصالح را برا هاهزینهعمل سرشکن کردن با اصالح:  هاهزینهسرشکن کردن تمام 

 زان باشد.یهر کاال به چه م یبرا هانهید سرشکن کردن هزین کنییتع توانیدمیکه  یبه طور دهدمی

 .زندمیسرشکن شده را برگشت  هایهزینهتمام سرشکن شده:  هایهزینهبرگشت تمام 

 .کندمیرا از حالت سرشکن شده خارج  ینه انتخابیهزنه سرشکن شده: یبرگشت هز

 کنترل فاکتور
پایین فاکتور، آیتمی تحت عنوان کنترل فاکتور وجود دارد. مـدیر سیسـتم یـا مسـکول کنتـرل در قسمت 

هـا اسـتفاده توان از این آیتم در گزارشتواند پس از کنترل فاکتورها این آیتم را تیک بزند. میفاکتورها می

  کرد.

 تحت عنوان نوع کنترل وجود دارد. ایگزینهمربوط به فاکتورها  هایگزارشدر 

ک یـشـود کـه ته مییگزارش ته یید، تنها از فاکتورهایاگر در گزارش، نوع کنترل را کنترل شده انتخاب کن

های کنترل نشده و هـر دو را انتخـاب توان گزینهب میین ترتیمربوط به کنترل فاکتور زده شده باشد. به هم

جـه یدر نت یتم کنتـرل فـاکتور اثـریـک مربوط به آید، در گزارشات، تینه هردو را انتخاب کنینمود. اگر گز

 .گزارش نخواهد داشت
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که اگر در فـاکتور  رودمین منظور به کار یا یوجود دارد که برا «کاال»و  «حساب» هایدکمهن فاکتور ییدر پا

ف یـمورد نظر را تعر یکاالا ید حساب یبستن فاکتور بتوان د، بدونیبرخورد یدیجد یا کاالید یبه حساب جد

 د.یکن

ب کد کاال مرتب یاقالم موجود در فاکتور به ترت ،دیک کنین فرم فاکتور کلییرا در پا «ب کدیترتبه»اگر دکمه 

فاکتور بر اساس نـام مرتـب  یهاردیفد یک کنیرا کل «ب نامیترتبه»ب اگر دکمه ین ترتیخواهند شد. به هم

 خواهند شد.

 .دیک کنیرا کل ا پرداختی افتی، دکمه برگه درایدکردهافت یا چک درین فاکتور وجه یاگر بابت ا

برگـه  یـکه به صـورت اتوماتید تسویلکافت شده باشد، یا دریپرداخت  یتور به صورت نقدکل مبلغ فاکاگر 

 .نمایدمیا پرداخت مربوطه را صادر یافت یدر

خرید و فروش، بعـد از بسـته شـدن فـاکتور، بـه صـورت پارامترهای  ۶3با استفاده از پارامتر شماره  ☜

 شود.اتوماتیک برگه دریافت یا پرداخت باز می
 ره فاکتوریذخ

ره یـذخ یف قبلـیـف بعـد، ردید. البته با رفتن به ردیک کنیره را کلیفرم فاکتور دکمه ذخ یاز نوار ابزار باال

 .شودمی

 یان ناخـالص، در صـورتیشدن سود و ز یشدن کاردکس و واقع یاز منف یریبه منظور جلوگتاکر مهم:  ☜

 توانیـدمیار کن یا یبراوجود داشته باشد.  ید که از کاال موجودییاقدام به صدور فاکتور فروش نما توانیدمی

 .نماییدد و فروش استفاده یخر یپارامترها ۲و  1شماره  یپارامترهااز 
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 مربوط به فاکتور یصدور سند حسابدار
 د.یک کنیرا کل «ثبت»فرم فاکتور دکمه  یاز نوار ابزار باال

)اسناد حسابداری مربـوط  ۶پارامتر شماره  <پارامترهای خرید و فروش  <اگر در منوی شرایط محیطی  ☜

 به فاکتورها به صورت اتوماتیک صادر شود( را تیک بزنید، نیازی به کلیک بر روی دکمه ثبـت نیسـت و بـه

 شود.صورت اتوماتیک سند حسابداری مربوط به فاکتورها صادر می
 

 .دهدمین فاکتور را نشان یمربوط به ا یفرم فاکتور، سند حسابدار یدر نوار ابزار باال «سند»دکمه 

ف انتخـاب یـرد یفرم فاکتور، کاردکس مربوط بـه کـاال ی، از نوار ابزار باال«کاردکس»دکمه  یک بر رویبا کل

 .شودمیشده نشان داده 

نشـان داده  ،در فـاکتور یت حساب طرف حسـاب انتخـابیاز نوار ابزار، فعال «گردش»دکمه  یک بر رویبا کل

 .شودمی

 تـوانمید و نام کاال را نیر دهییمقدار و مبلغ را تغ توانیدمیف از فاکتور فقط یک ردیپس از وارد نمودن  ☜

 د.یف را حاف کرده مجددا وارد کنیردبرای تغییر نام کاال ابتدا ر داد. ییتغ
 

 ف از فاکتوریک ردیوش حذف ر
ا دکمه حاف را از نـوار ید و یاستفاده کن Ctrl+Delete یدهایب کلیف مورد نظر را انتخاب کرده، از ترکیرد

 د.یک کنیفرم کل یابزار باال
 

 تورکفا یکروش حذف 

تور کشـماره فـا یشـده روست بازید. سپس در لینک یکلکتور کشماره فا یجلول کش بینذرهدکمه  یبر رو

  م.یینمایم یکلکرار گرفته و دکمه حاف را مورد نظر ق

 فاکتور یهاردیفن یف بیک ردیروش درج 
 د.یاستفاده کن Insertد یاز کل

 تورهاکفا یپک ۴-۶
 یـکار کن یا ید. برایینما یپک یگریتور دکموجود را به فا یتورهاکفا توانیدمیان شما کام نیبا استفاده از ا

از  یکـی. شـودمیموجود بـاز  یتورهاکست فاید، لیینما یکلکرا  «از یپک»د و دکمه ینکجاد ید ایتور جدکفا

 د.یرا بفشار Enterد یلکتورها را انتخاب نموده کفا

 تورهاکد فایسررس 5-۶
از  توانیـدمیان کـن امیـد. بـا اییـن نمایید )مهلت پرداخت( تعیخ سررسیتورها تارکفا یبرا توانیدمیشما 

د یخ سررسـیه تـارکـ ییتورهاکد. به عنوان مثال گزارش فایریگزارش بگ هاآنت پرداخت یتورها و وضعکفا

د یمعوق در دفتر سررس یتورهاکن، هشدار فایه است. همچننشد هیامل تسوکگاشته و هنوز به صورت  هاآن

 ،تورکفا یتورها در قسمت باالکفا ید براین سررسییتع یاقدامات قابل استفاده خواهد بود. برا یماندهزسا و

 د.یید را مشخص نمایخ سررسیتار
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 ا(هرتباط بین فاکتورها و دریافت/پرداخت)اتسویه فاکتورها  ۶-۶
دکمـه  رده وکـ یـکلکافت/پرداخـت وجـه را یبـرگ در تور،کن فاییپا ان از قسمتکن امیاستفاده از ا یبرا

 د.ینک یکلکرا  «یتورهاکفا یپرداخت شده برا»
 

 
 

 توانیدمی «ینونکپرداخت ». در قسمت شودمیطرف حساب مورد نظر باز  یصادر شده برا یتورهاکست فایل

 د.ییتور را مشخص نماکن فایا یبرا ی/پرداختیافتیمبلغ در
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تور را کن فـایافت/پرداخـت، چنـدیبـرگ در یکق یه از طرکان وجود دارد کن امیه اکد یتوجه داشته باش -

تور کفـا یـک یا بـرایـو  کندمیه یتسو کچ یکتور را با کن فایچند ید. به عنوان مثال مشترییه نمایتسو

 .شودمیه یمراحل مختلف تسو یافت/پرداخت وجود دارد و طین برگه دریچند

. رودمـیار کـن منظور به یا یپرداخت برام یتم نحوه تسهیتورها، آکت پرداخت فایفرم وضع یدر قسمت باال

ه کـن یـشـتر و ایب یراحت ید، براینکه یتور را تسوکن فایافت/پرداخت چندیدر یکبا  خواهیدمیاگر  یعنی

ه کـ دهـدمیت را به شما ین قابلیستم اید، سییتورها وارد نماکتمام فا یرا برا هاپرداختیز ید ریمجبور نباش

ن ییاز باال به پا تواندمیم پرداخت هم ید. نحوه تسهییم نمایتورها تسهکن فایبافت/پرداخت را یمبلغ برگ در

 ن به باال باشد.ییا از پای

تور کن فـاییرا از قسمت پـا «هیتسو»دکمه  توانیدمی، شودمیه یتور در همان لحظه تسوکه فاک یدر صورت -

 د.یینما یکلک

 شـدهانجامتور کن فـایا یه براک هاییپرداخته یلکتور، کن فاییاز قسمت پا «هاپرداخت»با فشردن دکمه  -

 است قابل مشاهده خواهد بود.

 یافتنیـدر هایحسـاب <گزارشـات  ین گـزارش از منـویـاستفاده از ا یبرامعوق:  یتورهاکگزارش فا 

ن گـزارش یا د.ینکمعوق را انتخاب  یتورهاکگزارش فا <فروش  معوق یتورهاکگزارش فا <ت فروش یوضع<

 .دهدمیش یرا نما گاشته است هاآنه از مهلت پرداخت ک ییتورهاکفا ستیل

ا ید ینکاقدامات را انتخاب  یماندهزد و سایدفتر سررس <ه یاطالعات پا یاز منومعوق:  یتورهاکهشدار فا

فـروش گاشـته از  یتورهاکهشدار فا توانیدمید حساب، ید. در قسمت سررسیرا بفشار Ctrl+T یدهایلک

م تعـداد یتنظـ ید. برایید سر موعد را مشاهده نماید گاشته از موعد و خریسر موعد، خر یتورهاکموعد، فا

د. در قسـمت ینک یکلکرا  «میتنظ»اقدامات، دکمه  یماندهزد و سایدفتر سررس یروز هشدار، از قسمت باال

 د.ینکن ییتعداد روز هشدار را تع توانیدمید پرداخت نشده یتور خرکتور فروش پرداخت نشده و فاکفا
 

 االهاک یال و گارانتیسر ۷-۶
 د.یشماره اختصاص ده یکاال کهر واحد  یبرا یعنید. ییال مشخص نمایاالها شماره سرک یبرا توانیدمیشما 

ال ین سـریـد. ایداشته باشـ یشماره اختصاص یک، کنیدمید یه تولکهر واحد محصول  یبه عنوان مثال برا 

 شـودمیسـتم ثبـت یدر س افتـدمیاال اتفـاق کـال یسر یک یه براک ییبوده و تمام رخدادها یابیقابل رد

و مقدار مشخص  یو مدت گارانت یخ شروع گارانتیال، تاریهر شماره سر یبرا توانیدمیخچه(. ضمنا شما یتار)

 د.ینک

، «فروش رفته»، «سوخت شده» ،«نترلکدر »، «حواله شده»، «یارج» هایوضعیت یدارا تواندمیال یهر سر

 باشد. «وبیمع» و «به فروشنده یمرجوع»

 شده و آماده فروش است. یداریال خری: سر«یجار»ت یوضع

 اال حواله انبار صادر شده است.ک ی: برا«حواله شده»ت یوضع

 ال فروخته شده و از انبار خارج شده است.یسر :«فروش رفته»ت یوضع

 .ا نهیاال سالم است که کست ی: مشخص ن«نترلکدر »ت یوضع
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 .باشدمیال کاش یاال داراک: «وبیمع»ت یوضع

 ست.یقابل استفاده ن یال وجود دارد ولیبا آن سر االک :«سوخت شده»ت یوضع

 برگشت شده است. یاال به فروشنده اصلک: «به فروشنده یمرجوع»ت یوضع

اطالعـات اقـالم  < کاالهـا یمعرفـ <ه یـد ابتدا از اطالعـات پایال است، بایسر یدارا ییاالکه ک یدر صورت

 د.یبزن یکرا ت «ال داردیسر»تم ی، آیموجود

 االها:کال یسر یم پارامترهایتنظ
 د.ییاال را انتخاب نماکال یسر یپارامترها < یطیط محیشرا یاز منو

 د.یبزن یکرا ت 1پارامتر شماره  ،باشد یتور اجبارکاال در فاکال یورود سر خواهیدمیه ک یدر صورت 

 ال یسـت سـریما لیده نشود و مستقیاال پرسکا نام ید کاال کهنگام فروش  خواهیدمیه ک یدر صورت

 د.یبزن یکرا ت ۲االها باز شود، پارامتر شماره ک

 د.یبزن یکرا ت 3، پارامتر شماره باشندمیر مختلف یمقاد یدارا هاسریاله ک یدر صورت 

 د.یبزن یکرا ت ۴، پارامتر شماره کنیدمیاال استفاده کال یه فقط هنگام فروش از سرک یدر صورت 

 یـکرا ت 5چاپ شود، پارامتر شـماره  هاسریالست یتور، لکپس از چاپ فا خواهیدمیه ک یدر صورت 

 د.یبزن

 یکلکرا  «سریال»تور، دکمه کن فایید انبار از قسمت پایا رسید یتور خرکهنگام صدور فا هاسریالورود  یبرا

 د.ینک
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 خواهیـدمیا یم است و کاالها که تعداد ک ی. در صورتشودمیباز  «تورکف فایمربوط به رد یهاسریال»پنجره 

ه تعـداد کـ ید. در صـورتیـنکرا وارد  هاسریالن جدول ید، در همیید وارد نماکرا با استفاده از بار هاسریال

 یـکلکرا  «جـادیا»ن پنجره دکمه یا یاست، از باال لکمش یبه صورت دست هاآناد است و ورود یز هاسریال

 د.ینک

 

  
 .شودمیباز  «االکال یجاد سریا»پنجره  «جادیا»با فشردن دکمه 

 
 

 
 

 
بر اساس مقدار  یکبه صورت اتومات ییال انتهاید، سرییال شروع را وارد نمایاست سر یافکن قسمت یدر ا

ال شروع و انتها به صورت ین سریب یهاسریالد. ینک یکلکجاد را یسپس دکمه ا گرددمیم یتور تنظکفا

 جاد خواهند شد.یا یکاتومات
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 سریال تجمعی
 .تولید کنیم با تعداد بسیار زیاد یک سری سریال بخواهیمگیرد که زمانی مورد استفاده قرار میاین امکان 

این امکان  سریال تجمعی به ماباشد. یمکاری زمانبر  ،تکسریال به صورت تک کردن تعداد زیادطبیعتا ایجاد

به عنوان مثال در رد. های مورد نظر را ایجاد کسادگی سریالو تعداد مشخص، به توان در بازهبکه دهد می را

 ؛: ابتدای شماره سریالی که قرار است تولید کنیم را وارد می کنیمسریال قسمت سریال تجمعی در قسمت از

آن  کند و در فاکتور فروش ازودش این تعداد سریال را تولید میمحصول خ تعدادسپس سیستم به میزان 

  .کنیماستفاده می

 تور فروشکاال در فاکال یاستفاده از سر
 توانیدمید. در پنجره بازشده، ینک یکلکتور کن فاییرا از قسمت پا «الیسر»تور دکمه کف فایپس از ورود رد

مشـاهده  ید. بـرایـنکمورد نظر را انتخاب  یهاسریالخوان، دکباربا استفاده از دستگاه  ای یبه صورت دست

 د.ینک یکلکرا  «جادیا»ن پنجره دکمه یا یاز قسمت باال هاآنان یو انتخاب از م هاسریالتمام 

 یهاسـریالسـت ید، لیـنک یکلکرا  «الیسر یست انتخابیل». دکمه شودمیباز  «االکال یجاد سریا»پنجره 

فـروش را  یمورد نظر بـرا یهاسریال «Insert»د یلکبا استفاده از  توانمیه ک شودمیاال باز کن یمربوط به ا

 یو مدت گـارانت یخ شروع گارانتیتار توانیدمی، کنیدمیتور وارد کرا در فا هاسریاله ک یرد. هنگامکانتخاب 

 د.ییه نمایگزارش ته هاآن یو گارانت هاسریالت یاز وضع توانیدمید. شما ییز مشخص نمایرا ن

ال یسـر ی، روهاالیسـرست ی، لاطالعات اقالم موجودیاز قسمت  توانیدمیال یسر یکت یر وضعییتغ یبرا

 د.یر دهییال را تغیت سریشده، وضعرده، در پنجره بازک یکلکمربوطه دابل 
 های سریال کاالگزارش

زیر مجموعـه   3ب می کنیم که سریال را انتخاهای وضعیت حسابگر، گزینه گزارشدر منوی گزارشات برنامه 

 دارد:

در این گزارش در کادر کد کاال یا نام کاال، کد یا نام کاالی مـدنظر  وضعیت سریال براساس کاال: (1

نمـایش  همراه با وضعیت سـریال های این کاالسپس درکادر پایین لیست سریال ؛کنیمرا وارد می

ل نیز اطالعات تفصیلی سریال مانند تاریخ شروع و پایـان شود. با کلیک بر روی هر سریاداده می

 شود.گارانتی و ... نمایش داده می

 همراه با تاریخچه کامـل آن این گزارش وضعیت یک سریال را وضعیت سریال براساس سریال: (۲

. همچنین با کلیک بر روی هر ردیـف از گـزارش، فـاکتور مربوطـه وضـعیت دهدبه ما نمایش می

 داده خواهد شد. سریال، نمایش

با درج سریال تجمعی در کـادر روبـروی سـریال و کلیـک جسـتجو،  جستجو سریال تجمعی: (3

 ه در سیستم به شما نمایش داده خواهد شد.شدتاریخچه سریال تجمعی ایجاد
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 عیسر یتورهاکفا 8-۶
ع را یسـاده و سـر یتورهاکه فاک پرفروش یفروشگاه یهاصندوق و یارهیزنج یهافروشگاه یان براکن امیا

 یتورهـاکفا <ات روزانـه یعمل یان از منوکن امیاستفاده از ا یاربرد دارد. براک، دهندیممورد استفاده قرار 

 د.ینکرا انتخاب  عیتور فروش سرکفا <ع یسر
 

 
 

 

ه کـ یع تـا زمـانیسـر یتورهـاکه فاکد یاست. توجه داشته باش یمعمول یتورهاکه به فایامال شبکار کروش 

 ندارند. یریتاث هاحساباالها و ک یدر موجود نشوند، یتور معمولکل به فایو تبد افت نشوندیدر

 یشـوند. بـرا یمعمول یتورهاکل به فایو تبد افت شدهید دریع بایسر یتورهاک، فایارکان روز یمعموال در پا

 د.یینماع را انتخاب یتور فروش سرکافت فایدر <ات روزانه یعمل یتورها از منوکافت فایدر
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شده انجام شـود.  بندیگروهتور و به صورت کفا یکتورها به ک، همه فایکبه  یک به صورت تواندمیافت یدر

 یـکل بـه یع تبدیتور فروش سرکانتخاب شده باشد، هر فا یکبه  یکافت به صورت یه نوع درک یدر صورت

 .شودمی یتور فروش معمولکفا

و  ینه به حساب انتخـابید گزیداشته باشد، ابتدا با یکت «تورکفا یکتورها به کهمه فا»نه یه گزک یدر صورت

تور کصـدور فـا»طرف حساب انتخاب شود و در قسمت زده شود و در قسمت نام، نام  یکت یخ انتخابیبه تار

 د.ینکتور را انتخاب کخ فای، تار«خیتار یبرا

بـر  توانـدمی فاکتورهاافت یداشته باشد، در یکت «بندیگروه»نه یافت، گزیه در قسمت نوع درک یدر صورت

رد. به عنـوان مثـال اگـر یتور صورت پاکننده فاکاربر صادر کا یتور و کتور، طرف حساب فاکخ فایاساس تار

اربر خـاص ک یکه توسط ک یعیسر یتورهاکننده انجام شود، تمام فاکاربر صادرکتورها بر اساس کافت فایدر

 .شوندمیستم یتور فروش وارد سکفا یک، به صورت اندشدهصادر 

ه روش ورود کـستم قابـل اسـتفاده هسـتند یز در سیع نیسر یمرجوع یتورهاکع، فایسر یتورهاکمشابه فا

 .باشدمیع یسر یتورهاکمشابه فا هاآنافت یاطالعات و در
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 دیسفارش خر ۹-۶
 نحوه د.یاستفاده کن Alt+K کلیدهایب یترک ا ازید را انتخاب کرده و یسفارش خر <ات روزانه یعمل یاز منو

 .باشدمیورود اطالعات مشابه فاکتورها 

 د.یک کنیل به فاکتور کلیدکمه تبد یبر رو توانیدمید ید به فاکتور خریک سفارش خریل یتبد یبرا

 ش فاکتور فروشیپ ۱0-۶
و  شودنمیصادر  یچ سندیهفاکتور فروش شیپ ین است که برایفاکتور فروش با فاکتور فروش اشیتفاوت پ

برنامـه توسـط کـاربر  یهافرم یز مانند تمامیش فاکتور نی. فرم پشودنمیز کاسته ین یاز مانده اقالم موجود

 است. یقابل طراح

 بیـا از ترکیـد و یـش فـاکتور را انتخـاب کنیپـ <فاکتور / سفارش فروش شیپ <ات روزانه یعمل یاز منو

ل به سفارش فروش و فاکتور فـروش را دارد. یت تبدیفاکتور فروش قابلشیپد. یاستفاده کن Alt+8 یدهایکل

ز یـد. نحـوه ورود اطالعـات نیـل به فاکتور استفاده کنیل به سفارش و تبدیتبد هایدکمهن منظور از یا یبرا

ل یک داشته باشد، از تبدید و فروش تیخر یاز پارامترها ۲که پارامتر شماره  یمشابه فاکتورهاست. در صورت

شـدن  یاز منف یری)به منظور جلوگ شودمی یریجلوگ نبودن موجودی،در صورت کافی به فاکتور ورفاکتشیپ

 .(یموجود

 سفارش فروش ۱۱-۶
ب یـا از ترکیـسفارش فـروش را انتخـاب کـرده و  <سفارش فروش تور/ کفاشیپ<ات روزانه یعمل یاز منو

از  ،ش فاکتور فروش صـادر شـودیک پی یسفارش از رون یا خواهیدمید. اگر یاستفاده کن Alt+O یدهایکل

ک فـاکتور یـن سـفارش بـه یـل ایتبد ید. براییش فاکتور مربوطه را انتخاب نمایش فاکتور، پیقسمت ش پ

که شـرح  باشدمید و فروش یخر یموارد مشابه فاکتورها ریسا د.یک کنیل به فاکتور را کلیفروش، دکمه تبد

 داده شد.

 یریاال تـأثکـ یبر مقـدار واقعـ هاموجودیست ی، در لشودمیثبت  ییاالک یفروش براه سفارش ک یهنگام

ر گااشته و مقدار قابل فروش را بر اساس مقدار سـفارش نشـان یمقدار قابل فروش تأث ی، اما بر روگااردینم

 .دهدمی

 د و برگشت از فروشیبرگشت از خر ۱۲-۶
به فروشنده مرجوع  خواهیدمیو  ایدکرده یداریرا خر ییکه کاال شودمیاستفاده  ید هنگامیبرگشت از خر 

 یدهایـب کلیـا از ترکیـد را انتخاب کرده و یبرگشت از خر <ات روزانه یعمل ین منظور از منویا ید. برایکن

Alt+4 د.یاستفاده کن 

ن یـا ی. بـراکنـدمیشده را مرجوع  یداریخر یکاال یکه مشتر شودمیاده فاست یزمان ،از برگشت از فروش

اسـتفاده  Alt+3 یدهایـب کلیا از ترکید و یک کنیکل برگشت از فروش را <ات روزانه یعمل یمنظور از منو

 د.یکن

د و برگشت از فـروش یکه در برگشت از خر یاباشد. نکتهد و فروش مییخر یورود اطالعات مشابه فاکتورها

ا فـاکتور فـروش مربوطـه کـه یـد و یـشماره فاکتور خرن است که در قسمت رفرنس، یت دارد ایار اهمیبس
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د ید، بایشود، حتما مشخص گردد. اگر شماره فاکتور مورد نظر را به خاطر نداراز آن فاکتور انجام می یمرجوع

برگشـتی را وارد  فـی، د و فروش به آن اشاره شـدیخر یفاکتور که در قسمت فاکتورها یاضاف یلدهایدر ف

 مرجوعی باشد. ییمت میانگین کاالکنید که باید برابر ق

 

 هاقیمت ینیگزیش، کاهش و جایافزا ۱۳-۶
 ن کرد.ییمت تعیسطح ق 5 توانمیهر کاال  یکاالها شرح داده شد، برا یهمانطور که در بخش معرف

معرفـی  <اطالعـات پایـه  ین منظور از منویا ید. برایر دهییتغ ایدستهرا به صورت  هاقیمتن یا توانیدمی

 .دیرا انتخاب کن هاقیمت ینیگزیش / کاهش / جایافزا <کاالها 
 

 
 

ا یـو  یانتخـاب یگروه کـاال، کاالهـاریک زیکاال،  یک گروه اصلین امکان وجود دارد که یشده ادر پنجره باز

برابـر کـرده و بـه  ۲کاالهـا را  1مت سطح یق خواهیدمید. به عنوان مثال یاز کاالها را انتخاب کن یامحدوده

مورد نظر را از قسمت انتخـاب  یرقم اعشار روند شود. کاالها ۲د و مبلغ محاسبه شده تا یال کنیر 500عالوه 

د. در جعبه یریدر نظر بگ 1انتخاب کرده، سطح مبدا و سطح مقصد را سطح  Insertد یکاالها، با استفاده از کل

فرم  ید و از نوار ابزار باالیوارد کن را 500بعالوه،  یجعبه متن جلووارد نموده و در  را ۲ متن مربوط به ضربدر،

 د.یک کنید را کلییدکمه تا
 

 در فاکتورها فرضپیش یف ۱۴-۶
در فاکتور استفاده کند که البته توسط  فرضپیشرا به طور  هاقیمتن امکان را دارد تا انواع مختلف یبرنامه ا

 < یطـیط محیشـرا یاز منـو ۲1و  ۲0شماره  ین منظور از پارامترهایا یبرا ر خواهد بود.ییز قابل تغیکاربر ن

تا  1مت سطح یق :ن قسمت عبارتند ازیقابل انتخاب در ا هایگزینهد. ید و فروش استفاده کنیخر یپارامترها

، ۴ن مـوارد در بخـش یـن. ایانگیمت میشده، قمت محاسبهیمت فروش، قین قید، آخریمت خرین قی، آخر5

 کاالها شرح داده شده است. یقسمت معرف
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 فاکتورها یبنددستهف انواع یتعر ۱5-۶
ک فرم خاص چـاپ و بـه ید و هر دسته را با یکن یبنددستهک فاکتور را یموجود در  ید کاالهایتوانمیشما 

ار مناسـب یبسـ هانان رسـتوریو همچنـ یخدمات یکاالها ین امکان براید. ایینتر خاص ارسال نمایک پری

 .باشدمی

را  (فاکتور بندیدستهف انواع ی)تعر 5۴پارامتر شماره  <د و فروشیخر یپارامترها< یطیط محیشرا یاز منو

 د.یانتخاب کن
 

 
 

 د. در ستون فرمت گزارش و سـتون ییمختلف را وارد نما هایبندیدسته یدر جدول سمت راست اسام

هـر  ید بـرایـتوانمیضمنا  ؛دین کنییتع را مورد نظر با آن چاپ شود بندیدسته که یچاپگر، نوع فرم

 د.یک رنگ اختصاص دهی، بندیدسته

 د.یک کنیکل «کاالها بندیدستهض یتعو»دکمه  یبر رو 

 د.ییانتخاب نما «بندیدسته»مورد نظر خود را از جعبه متن مربوط به  بندیدسته 
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 د.یک کنیکل «انتخاب کاال»دکمه مربوط به  یبر رو 

 د یمورد نظر را با کل یکاالهاست کاالها، یاز لInsert  انتخاب نموده وEnter د.یبزن 

 د.یک کنیرا کل «دییتا» دکمه 
 

 
 

 مربـوط بـه هـر  یک برگه باز شـده اسـت کـه کاالهـای، بندیدستههر  یحال در فاکتور فروش به ازا

 یفـاکتور فـروش کاالهـا یهاردیفدر  در قسمت مربوط به خود مشاهده نمود. توانمیرا  بندیدسته

از  بندیدستهز هر ی. هنگام چاپ نشوندمیش داده ی، با رنگ مربوط به خود نمابندیدستهمربوط به هر 

 .شودمیکاالها با فرم مربوط به خود چاپ 

 

 )مالیات و عوارض بر ارزش افزوده( تورهاکنه ثابت در فایهز ۱۶-۶
د و فروش اعمال یخر یفاکتورها یتنها بر رو فرضپیشا همان ارزش افزوده به صورت ینه ثابت یهز

ثابت را  هایهزینه، قسمت هافرضپیشف یه، تعریاطالعات پا ید از منویار ابتدا باکن یا ی. براگرددمی

 .نماییدانتخاب 

نه ثابت، یهز %9ف یتعر یمثال برا ی. برانماییدف ینه ثابت را تعریسه نوع هز توانیدمین ییدر قسمت پا

باال  هایقسمتم. سپس از نمایییدرصد انتخاب م 3ز یرا ن ۲سهم نه اول یدرصد و هز ۶را  1نه اول سهم یهز

 م.یینمایم میرا تنظ گیردمیتورها مورد استفاده قرار کهر سهم در فا یه براک یهایحساب

ا یهمه  یبرا توانمینه ثابت کاالها یض هزیتعو <کاالها  یمعرف <هیاطالعات پا یز از منویاالها نک یبرا

 ن نمود.ییتع فرضپیشنه ثابت یاالها، نوع هزکاز  یتعداد

ر یسا ی. براگرددمینه ثابت اعمال یتورها هزکاالها در فاک یبرا یکمات به صورت اتوماتین تنظیبا انجام ا

و...( از  فید سرپرست، نوع اعمال پس از تخفییل نوع اعمال با تأینه ثابت )از قبیمات مربوط به هزیتنظ

 .نماییداستفاده  59پارامتر شماره  <د و فروش یخر یپارامترها<یطیط محیشرا
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 7فصل 
 

 حسابداری صنعتی
 

 

 

 ه و فرمول ساختیف اولیتعار

 هاهزینهم یتسه

 دیتول د انباریرس

شدهتماممت یمحاسبه ق
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 هیف اولیتعار ۱-۷
 د:یر را انجام دهید مراحل زیبا ابتدا ،یصنعت یکار در حسابدار یبرا

 ان یـدر جر ی، انبـار کـاالشـدهساخته یه، انبار کاالیانبار مواد اول) یدیتولواحد  یانبارهان ییتع

 ساخت و ...(

 هیف مواد اولیتعر 

 ف محصوالتیتعر 

 ساختهمهین یمحصوالت و کاالها یمواد سازنده برازین رییتع 

 یدیم تولیسربار و مستق هایهزینهف یتعر 

 یصنعت یحسابدار < هافرضپیشف یتعر <ه یاطالعات پا یمرتبط، از منو هایحسابن ییتع 

را تیک زده باشـید  «ها ساخته شودفرض حسابچارت پیش»اگر در هنگام ایجاد شرکت جدید پارامتر  ☜

فـرض های مـرتبط بـه طـور پیشهای اولیه توسط خود سیستم ایجاد شده باشـند، ایـن حسـابو حساب

 اند.مقداردهی شده
 

 ه و محصوالتی، مواد اولیدیحد تولوا ین انبارهاییتع
 شرح داده شده است. ۴-1)شناسنامه کاالها(، قسمت  ۴انبارها در بخش  یروش معرف

 

 هیف مواد اولیتعر
ن قسـمت یـدر ا شرح داده شده اسـت. ۴-3)شناسنامه کاالها(، قسمت  ۴بخش ه در یمواد اول یروش معرف

 د.یه انتخاب کنیکالس کاال را مواد اول
 

 ف محصوالتیتعر
ن قسمت یدر ا د کهیداشته باش توجه شرح داده شده است. ۴-3، قسمت ۴محصوالت در بخش  یروش معرف

 د محصول انتخاب شود.یکالس کاال با

 محصوالت )فرمول ساخت( یز مواد سازنده براین رییتع

محصول مورد نظر را انتخاب نموده، از برگه  ،یاطالعات اقالم موجود < کاالها یمعرف <ه یاطالعات پا یاز منو

د محصول )فرمـول سـاخت محصـول( را یجهت تول یه مصرفیانبار، مقدار و نام مواد اولست مواد سازنده، یل

 د.یکن یمعرف

د. در سـتون ین کنییه( تعید از آن خارج شود )انبار مواد اولیه بایرا که مواد اول یدر ستون شماره انبار، انبار

ه که در محصول به کـار یاز ماده اول یمقدار، یو در ستون مقدار مصرف دیه را انتخاب کنینام کاال نام ماده اول

ن ی. بنابراشودمین فرمول استفاده ید از اید انبار تولید که در رسی. توجه داشته باششودمی، مشخص رودمی

 ق باشد.یار دقید بسیبا
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 هاهزینهم یتسه ۲-۷
محصـوالت سرشـکن مـت یق ید رویـو با باشندمیل ید دخینه هستند که در تولیهز هایحساب یک سری

باشـد کـه  شـدهتعریف یلید حساب تفصیبا هاهزینهن یا ی(. برایدیم و سربار تولیمستق یهاهزینهشوند )

که ای نکتهشرح داده شده است.  3-1قسمت ( یو حسابدار یات مالی)عمل 3در بخش  هاحساب یروش معرف

 یدیـتول هایهزینـهقسمت نوع حساب،  نه،یحساب هز ین است که در هنگام معرفیا باشدمیت یحائز اهم

 د.یینه را انتخاب نمایم هزی. حال برگه تسهانتخاب شود
 

 

 

د. یید انتخاب نمایسرشکن کن هاآن ینه را رویهز خواهیدمیاز قسمت نام محصول، محصوالت مورد نظر که 

د جمـع یـواضح است که در انتهـا با ؛مشخص شود رودمیهر محصول، به کار  ینه که برایاز هز ید درصدیبا

 باشد. 100درصدها 

 دید انبار تولیرس ۳-۷
ن منظور از یا ید. برایید صادر نماید انبار تولید رسید، بایستم اعالم کنیک محصول را به سید یآنکه تول یبرا

ب یـترک ا ازیـد را انتخـاب نمـوده و یـد انبار تولیرس < یصنعت یات حسابداریعمل <ات روزانه یعمل یمنو

 د.یاستفاده کن Alt+9 یدهایکل

 د.یرا انتخاب کن شدهساخته یدر ستون انبار، انبار کاال 

 د.یدر ستون نام کاال، نام محصول را وارد کن 

  د.ییاز محصول را وارد نما دشدهیتولدر ستون مقدار، مقدار 

پـارامتر  < یصـنعت یحسـابدار یپارامترهـا < یطیط محیشرا یاگر در منو ،دید انبار تولیپس از صدور رس

که مطابق بـا  شودمیصادر  یاه، حوالهید، در انبار مواد اولیلد توین رسیا یک داشته باشد، در ازایت 1شماره 

 شودمید انبار صادر یرس یکه برا ی. سندشودمیه مورد نظر کاسته یفرمول ساخت محصول از مانده مواد اول

مواد مورد استفاده در محصول طبـق فرمـول  شده به اندازه ارزشساخته ین صورت است که حساب کاالیبد

مصرف شـده در محصـول  ز به اندازه ارزش موادیان ساخت نیدر جر یو حساب کاال شودمیساخت، بدهکار 

ن یـبـه ا شـودمیه صادر یحواله انبار در انبار مواد اول یکه برا یسند .شودمیطبق فرمول ساخت بستانکار 
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ه خـارج شـده یه که از انبار مواد اولیان ساخت به اندازه ارزش مواد اولیدر جر یکه حساب کاال صورت است

د یـمشاهده حوالـه تول ی. براشودمیزان بستانکار یه به همان میمواد اول یو حساب موجود شودمیبدهکار 

 د.یک کنیرا کل «حواله»د دکمه ید انبار تولین فرم رسییستم، از پایصادر شده توسط س

)حواله انبـار پـس از  ۲پارامتر شماره  <پارامترهای حسابداری صنعتی  <اگر در قسمت شرایط محیطی  ☜

توانید پس از صدور رسید انبار تولیـد، حوالـه تیک داشته باشد، شما می (صدور اتوماتیک قابل اصالح باشد

 تولید را اصالح نموده و میزان مصرف واقعی مواد را مشخص نمایید.

تیک داشـته باشـد،  5پارامتر شماره  <پارامترهای حسابداری صنعتی  <در قسمت شرایط محیطی  اگر ☜

 پس از اصالح حواله تولید، به صورت اتوماتیک، فرمول ساخت محصول نیز اصالح خواهد شد.
 

 یحقوق کارمزد ۴-۷
انجام  یرا برا محصوالتا ید، یان حقوق پرداخت کند محصوالت به کارگریممکن است شما بر اساس حجم تول

ک از یـهر ید برایابتدا با یاستفاده از حقوق کارمزد ید. براییگر ارسال نماید هایکارگاهبه  یلیات تکمیعمل

 < کاالهـا یمعرفـ <ه یـاطالعات پا ید. سپس از منویجاد کنیا یلیک حساب تفصی( هاکارگاها یو )کارگران 

و محصـول مـورد نظـر را انتخـاب  را انتخاب کـرده یکارمزد ، برگه مربوط به حقوقیاطالعات اقالم موجود

 د.یینما

 د.یکننده دستمزد را انتخاب کنافتیدر ستون مربوط به نام حساب، حساب در 

 شودمید هر واحد از محصول وارد یدر ستون مبلغ، دستمزد تول. 

 د.ینه دستمزد را وارد کنیدر ستون حساب مقابل، حساب مربوط به هز 

شده و سند حسابداری مربـوط بـه بله انتخاب شود، در هنگام محاسبه قیمت تمام «همواره»اگر ستون  ☜

 شود.آن، از این ردیف استفاده می

شود ستون فقط بله انتخاب شود، در هنگام صدور رسید انبار تولید، نام عوامل کارمزدی پرسیده می اگر ☜

 و توسط کاربر قابل انتخاب خواهد بود.

 شدهتماممت یمحاسبه ق 5-۷
ر یبه صورت ز شدهتماممت یمحاسبه ق ی. براشودمیمحاسبه  شدهتماممت ید، قیک دوره تولیمعموال بعد از 

 د:یعمل کن

 را انتخـاب  شـدهتماممـت یمحاسـبه ق < یصـنعت یات حسابداریعمل <ات روزانه یعمل یاز منو

 نمایید.

 دیک کنید کلیدکمه محاسبه جد یبر رو. 

 د.یک کنیبرگه محاسبه کل یرو 

 استفاده نمایید. «شدهو اعمال قیمت تماممحاسبه »دکمه از ، شدهدر پنجره باز 
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 محصول شدهتماممت یق ینیگزیجا
جاد یآن ا یبرا یاخچهیتارد یمحاسبه جد یکلکه با ک باشدمیت ید از آن جهت حائز اهمیانجام محاسبه جد

د بازگشت به مرحله قبل از محاسبه یلکبا زدن  توانیدمیل مواجه شد کدتان با مشی. اگر محاسبه جدگرددمی

را در  شـدهتماممت ید تا قیمحاسبه را بارها انجام ده توانیدمین ید. همچنیبرگشته و آن را دوباره انجام ده

 د.یشده محاسبه نمادیجد یهابازهن یب

مـت تمـام یق ینیگزید و دکمـه جـایرا انتخاب کن شدهتماممت ی، برگه قشدهتماممت یاگر از فرم محاسبه ق

 یقبلـ شدهتماممت ین قیگزین محاسبه، جاید بر اساس آخریجد شدهتماممت ید، قیک کنیمحصوالت را کل

محصـول، از  شدهتماممت ین قیمشاهده آخر ین خواهد شد. برایگزیمت در کاردکس جاین قی. بنابراشودمی

 د.یسازنده را انتخاب کنست مواد ی، لکاالها یقسمت معرف
 

 شدهتماممت یخچه محاسبات قیتار
ن امکـان را دارد کـه ین حال برنامه ای. با اشودمیانجام  یان دوره مالیمعموال در پا شدهتماممت یمحاسبه ق

 خچـهیقسـمت تار در شـدهتماممـت یخچـه محاسـبات قین صورت تارین عمل چند بار انجام شود. در ایا

، یهـر سـر شدهتماممت یات قییمشاهده جز ین محاسبات را برگشت زد. برایا توانمیو  شودمی ینگهدار

 د.یک کنیدکمه برگشت را کل ،شدهتماممت یبرگشت محاسبه ق یبرا دکمه مشاهده و

را انتخاب  یصنعت یگزارشات، گزارشات حسابدار ی، از منویصنعت یحسابدار هایگزارشبه  یدسترس یبرا

 د.یکن
 

 جاد سند یا
ن کمحصوالت سرش یه بر روک یهایهزینه یبرا ستیبایم، شدهتماممت یق ینیگزیپس از محاسبه و جا

شده در در فرم محاسبه قیمت تمام توانیدمیار کن یا ینشان سند صادر شود. براکزان سرشیبه م ،اندشده

 .نماییدرا صادر  شدهتماممت ید صدور سند، سند قیلک یبر رو یکلک، با یقسمت سند حسابدار
 

پارامترهای حسابداری صنعتی تیک داشته باشد، میزان تسهیم هزینه بر روی  8اگر پارامتر شماره  ☜

محصوالت بر اساس میزان تولید محصول خواهد بود. به این معنی که تولید بیشتر، هزینه سرشکن شده 

شده بر روی به همان میزان تعریفبیشتر. در صورتی که این پارامتر تیک نداشته باشد، میزان تسهیم 

 .محصوالت خواهد بود

محصوالت را مشاهده  یم شده بر رویتسه هایهزینهزان یو م هاهزینه توانیدمی، هاهزینهبا مراجعه به برگه 

 .نمایید
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 هاگزارشات و طراحی
 

 

 

 انواع گزارشات

 یابیجستجو و باز 

 هاگزارشو  هافرم یطراح

 یبعدسه ینمودارها 
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 هاگزارشمشترک در همه  ینکات عموم ۱-8
 نحوه انتخاب گزارش

 د:یک کنیگزارش مربوطه دابل کل ی، روهاگزارش یک گزارش، از نمودار درختیانتخاب  یبرا
 

 

 

 ؛ش مشابه استیکم و ب هاگزارشام که در تم شودمیگزارش باز  هایویژگیپنجره مربوط به 

 .باشـدمی «همه» فرضپیشبه طور  یلد مشتری. به عنوان مثال فباشدمیلدها قابل انتخاب یاز ف یحالت برخ

 :باشندمیر یبه شرح ز هاگزینهر یسا ؛شوندمیانتخاب  هاحسابه ینه کلین گزیانتخاب ا با

 .ن دو حساب خاص قرار دارندید که بیرا انتخاب کن هاییحساب توانیدمیمحدوده: 

 بینذرهکن یآ ینه روین گزیانتخاب اد. در صورت یا چند حساب خاص را انتخاب کنیک ی توانیدمی: یانتخاب

مورد نظر خود  هایحساب، Insertد یک کرده، در صفحه باز شده با استفاده از کلیکنار جعبه متن مربوطه کل

 د.یرا انتخاب کن

ه یـد، کلییـپ نمایـرا تا ایکلمـهد و در جعبه مـتن مربوطـه ینه را انتخاب کنین گزیاگر ا: یانطباق قسمت

 باشد. هاآناز نام  ی، بخششدهتایپانتخاب خواهند شد که کلمه  هاییحساب

 هاییحسابه ید، کلییپ نمایرا تا ایکلمهد و در جعبه متن مربوطه ینه را انتخاب کنین گزیاگر اانطباق اول: 

 باشد. هاآننام  یاز ابتدا یا بخشی، تمام شدهتایپانتخاب خواهند شد که کلمه 
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در گزارش وجود ندارد.  یتیخ، محدودیاز لحا  تار یعنی، همه است. فرضپیشتم یخ، آیلد مربوط به تاریدر ف

خ را محدوده انتخاب کـرده و در جعبـه ید، تاریه کنیخاص ته یک فاصله زمانیگزارش را در  خواهیدمیاگر 

 د.ییرا مشخص نما گیریگزارش یخ ابتدا و انتهایتار ظاهرشده یهامتن

وجود دارد که به فاکتورها ارتباط دارند. اگر نوع کنترل، کنترل شـده  یهایگزارشنه در ین گزیانوع کنترل: 

ک داشـته باشـد. ین فاکتور تییتم کنترل فاکتور در پایکه آ شودمیاستفاده  ییباشد، در گزارش از فاکتورها

 .شودنمیتم مربوطه چک یاگر نوع کنترل هر دو انتخاب شده باشد، آ

باشند. البته باید توجـه داشـته باشـید کـه جهـت می Excelتمامی گزارشات دارای قابلیت ارسال به  ☜

 باشد. شده نصبافزار اکسل باید روی سیستم مشاهده فایل گزارش اکسل، حتما نرم
 
 

 یافتنیدر هایحساب هایگزارش ۲-8
استفاده  ی. براشودمی یافتیدر یهاچکان و مبالغ و یت فروش و مشتریشتر مربوط به وضعیب هاگزارشن یا

 د.یرا انتخاب کن یافتنیدر هایحساب <گزارشات  ی، منوهاگزارشن یاز ا

 ین گـزارش از منـویـاسـتفاده از ا یبرا: یگزارش حجم فروش بر اساس سطح حساب انتخاب -مثال 

گزارش حجـم فـروش بـر  <حجم فروش  هایگزارش <ت فروش یوضع < یافتنیدر هایحساب <گزارشات 

مورد  یرا بر اساس سطح حسابدار هافروشست ین گزارش لید. اییرا انتخاب نما یاساس سطح حساب انتخاب

 .دهدمیش ینظر شما نما
 

 <گزارشـات  ین گزارش از منـویاستفاده از ا یبرا: االکو  یگزارش حجم فروش بر اساس مشتر -مثال 

و  یگزارش حجم فروش بر اساس مشتر <حجم فروش  هایگزارش <ت فروش یوضع< یافتنیدر هایحساب

ان بـر اسـاس یت فروش بـه مشـتریاز وضع یستیل توانیدمین گزارش یاستفاده از ا با د.ییاال را انتخاب نماک

 د.ییه نمایته ا گروه کاالهایو  کاالها

ن گزارش یاستفاده از ا یبرا: یمت انتخابیبر اساس سطح ق یگزارش حجم فروش اقالم موجود -مثال 

گـزارش حجـم  <حجـم فـروش  هایگزارش <ت فروش یوضع < یافتنیدر هایحساب <گزارشات  یاز منو

 یاملکـست یل توانیدمین گزارش ید. با اییرا انتخاب نما یمت انتخابیبر اساس سطح ق یفروش اقالم موجود

مـت یسـطح ق بـر اسـاسا روز ی خیتار ،یمشتر دک اال،کد ک بیبه ترتدلخواه مثال  یهابیترتبا  هافروشاز 

 د.ییه نمایته خاب شدهتان
 

 یافتنیـدر هایحساب <گزارشات  ین گزارش از منویاستفاده از ا یبرا :معوق یتورهاکگزارش فا -مثال 

ن گـزارش یا د.ینکمعوق را انتخاب  یتورهاکگزارش فا <فروش  معوق یتورهاکگزارش فا <ت فروش یوضع<

 .دهدمیش یرا نما گاشته است هاآنه از مهلت پرداخت ک ییتورهاکست فایل
 

 <گزارشات  ین گزارش از منویاستفاده از ا ی: برامعوق بر اساس نام حساب یتورهاکگزارش فا -مثال 

معـوق بـر  یتورهـاکگـزارش فا <فروش  معوق یتورهاکگزارش فا <ت فروش یوضع< یافتنیدر هایحساب
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 را گاشته اسـت هاآنه از مهلت پرداخت ک ییتورهاکست فایلن گزارش یا د.ینکرا انتخاب  اساس نام حساب

 .دهدمیش ینام حساب نما کیکبه تف
 

 ین گـزارش از منـویاستفاده از ا یبرا :۲و  1نده فروش یمعوق بر اساس نما یتورهاکگزارش فا -مثال 

 یتورهـاکگزارش فا < فروش معوق یتورهاکگزارش فا <ت فروش یوضع< یافتنیدر هایحساب <گزارشات 

 هـاآنه از مهلـت پرداخـت ک ییتورهاکست فایلن گزارش یا د.ینکرا انتخاب  نده فروشیمعوق بر اساس نما

 .دهدمیش ینما نده فروشینما کیکبه تف را گاشته است

 

 د و فروشیان با اطالعات خریمثال: صورتحساب مشتر
 با اطالعـات یگزارش صورتحساب مشتر <( یافتنیگزارش حساب )در  < یافتنیدر هایحساب <گزارشات 

 د و فروشیخر

 Insertد یـشده با اسـتفاده از کلست بازیگااشته و از ل ینه انتخابیگز یرا رو یشده نام مشتردر پنجره باز

 د.ییمورد نظر را انتخاب نما هایحسابا یحساب 

را انتخـاب  گیـریگزارش یمورد نظر بـرا یخینه محدوده قرار داده و محدوده تاریگز یز رویخ سند را نیتار

 د.یینما
 

 
 

. حـال از نـوار باشدمیخ سند و مبلغ یشماره سند، تار هایگزینهر بوده و شامل ییز قابل تغیب گزارش نیترت

 د.یک کنیرا کل «اتگزارش»فرم دکمه  یابزار باال

 خیگزارش حجم فروش بر اساس تار –مثال 
گزارش حجم فـروش بـر  یرو <گزارشات حجم فروش <ت فروش یوضع < یافتنیدر هایحساب <گزارشات 

 د.یک کنیخ دابل کلیاساس تار

 د.یرا انتخاب کن گزارش یمورد نظر خود برا هایگزینهدر پنجره بازشده 

 د.یک بزنیرا ت یشامل مرجوع ز در گزارش اعمال شوند،ین هایمرجوع خواهیدمیاگر 

 د.یک کنیدکمه گزارش را کل

 

 



15۲ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      5/8حسابگر نسخه (Cyber Account) | راهنمای کاربران 

 

 ان و کاالیگزارش سود مشتر –مثال 
 یرو <سـود  هـایگزارش <فروش  یآمار هایگزارش <ت فروش یوضع < یافتنیدر هایحساب <گزارشات 

 .دیک کنیان دابل کلیگزارش سود مشتر

 د.یم کنیمربوط به گزارش را تنظ یهالتریشده فدر پنجره باز
 

 
 

 د.یک کنیرا کل «گزارش»دکمه 

 .نماییدد سود هر کاال را مشاهده یتوانمین منو ین شکل و از همیبه هم

 یگزارش حجم فروش بر اساس اقالم موجود –مثال 
گزارش حجم فروش بر   یرو <گزارشات حجم فروش   <ت فروش یوضع < یافتنیدر هایحساب <گزارشات 

 د.یک کنیدابل کل یاساس اقالم موجود

 د.یرا انتخاب کن گزارش یمورد نظر خود برا هایگزینهشده در پنجره باز

 د.یک بزنیرا ت یشامل مرجوع ز در گزارش اعمال شوند،ین هایمرجوع خواهیدمیاگر 

 د.یک کنیدکمه گزارش را کل

را بـه شـما نشـان  اندشدهنه ارزش افزوده که در فاکتورها اعمال یفروش به همراه هز یاز فاکتورها یگزارش

 .دهدمی

 دفتر قسط هایگزارش
 <ان( ی)مشـتر یافتنیـدر هایحسـاب <گزارشـات  یاز منـو یافتنیـمربوط به دفتر قسـط در هایگزارش

 <گزارشـات  یاز منـو یمربـوط بـه دفتـر قسـط پرداختنـ هایگزارشو  یافتنیدفتر قسط در هایگزارش

 .باشندمی یقابل دسترس یدفتر قسط پرداختن هایگزارش <)فروشندگان(  یپرداختن هایحساب

 یپرداختن هایحساب هایگزارش ۳-8
 .باشدمی یپرداخت یهاچکد و مبالغ و یخر هایگزارششامل  یپرداختن هایحساب <گزارشات  یمنو

 د از فروشندگانیت خریگزارش وضع –مثال 
د از فروشـنده دابـل یت خریگزارش وضع یرو<د یت خریوضع < یپرداختن هایحساب <گزارشات  یاز منو

 د.یک کنیکل

 د.یک کنیدکمه گزارش کل یم نموده رویمربوطه را تنظ هایگزینهشده در پنجره باز
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 یحسابدار یعموم هایگزارش ۴-8
اسـت. در  یقابل دسترس یحسابدار یگزارشات عموم <گزارشات  یاز منو یمربوط به حسابدار هایگزارش

، (نیدفتـر کـل، دفتـر معـدفتر روزنامـه، ) یل ترازها، دفاتر حسابداریاز قب یگزارشات توانیدمین قسمت یا

 د.ییه نمایرا ته ...و  شناور یلی، تفصیارز هایگزارشه، یفریش هایگزارش

 (Drillingبا امکان ) هاحسابمانده  یسطحگزارش تراز  –مثال 
اسـت. بـه عنـوان  (شیصفحه نما) هاحسابمانده  یسطح هایگزارشن قسمت ید ایمف هایگزارشاز  یکی

سـرگروه دابـل  هایحسابمانده  یگزارش سطح یرو <هاحسابمانده  یسطح هایگزارشدر قسمت  مثال

 د.یک کنیکل
  

 
 

سـرگروه  هایحسـاب یید، مانده بدهکار، بستانکار و مانده نهـایک کنیشده، دکمه گزارش را کلاز پنجره باز

 .شودمیش داده ینما

ک یـهر سرگروه دابـل کل یاگر رو که یباشد. به طورمی Drilling (Drill Down)امکان  ین گزارش دارایا

شـود. بـه گروه آن سـرگروه نشـان داده مییرهای کل زحساب ییو مانده نها بستانکار د، مانده بدهکار،یکن

شـود و ن مربوطه نشان داده مییهای معد، مانده حسابیک کنیهر حساب کل دابل کل یب اگر روین ترتیهم

حال با  ؛شودن نشان داده میین معآگروه یرز یلیهای تفصن، مانده حسابیهر حساب مع یک رویبا دابل کل

 شوند.ش داده میی، اسناد مربوطه نمایلیهر حساب تفص یک بر رویدابل کل

ها، ترازهــا، لیســت یبــه پــنج دســته کلــ یحســابدار یهــای عمــومگزارش یکلــ یبندمیک تقســیــدر 

 شوند.ی میبندمیتقس ها، دفاتر و فرمهاتیوضعصورت
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از مانـده  تـوانمین گزارش یدر ا :یلیبر اساس تفص شناور یلیتفص هایحسابگزارش مانده  -مثال 

ن گـزارش قابـل انتخـاب یـه در اک یه نمود. مواردیبه طور مجزا گزارش ته یلیتفص یک یهاشناور یلیتفص

خ، شماره ی، تارشناور یلی، تفصشناور یلی، گروه تفصیلین، تفصیل، معکهستند عبارتند از: حساب سرگروه، 

ار، کمانده، فقط با مانـده بـده یدارا هایحساب، هاحسابه یلک تواندمیز ینه و نوع حساب نیز هزکسند، مر

 توانیدمین گزارش یاستفاده از ا یا گردش باشد. برایمانده  یار، فقط با مانده صفر و داراکفقط با مانده بستان

 هایحسـابگزارش مانده  < شناور یلیتفص هایگزارش < یحسابدار یگزارشات عموم <گزارشات  یاز منو

 د.ییرا انتخاب نما یلیبر اساس حساب تفص شناور یلیتفص

 

زان گردش یاز م توانمین گزارش یبا استفاده از ا :شناور یلیت مانده حساب تفصیگزارش وضع -مثال 

ن یـه در اکـ یه نمـود. مـواردیو مانده حساب گزارش ته شناور یلیحساب تفص یک یارکو بستان یارکبده

 یلی، تفصـشناور یلی، گروه تفصیلین، تفصیل، معکگزارش قابل انتخاب هستند عبارتند از: حساب سرگروه، 

مانـده،  یدارا هایحسـاب، هاحسابه یلک تواندمیز ینه و نوع حساب نیز هزکخ، شماره سند، مری، تارشناور

 ا گردش باشد.یمانده  یار، فقط با مانده صفر و داراک، فقط با مانده بستانارکفقط با مانده بده

 هـایگزارش < یحسـابدار یگزارشـات عمـوم <گزارشـات  یاز منو توانیدمین گزارش یاستفاده از ا یبرا

 د.ییرا انتخاب نما شناور یلیتفص هایحسابمانده  تیگزارش وضع < شناور یلیتفص
 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa155         ها: گزارشات و طراحی8فصل 

 

ه در کـن تفـاوت یـل است بـا اکن گزارش مانند گزارش دفتر یا: روزانه یحسابدارگزارش دفاتر  -مثال 

ف از دفتـر یرد یکدر  هاگردشداشته باشد، همه  ین گردش مالیروز چند یکل در کحساب  یکه ک یصورت

 یگزارشـات عمـوم <گزارشـات  یاز منـو توانیـدمین گزارش یاستفاده از ا ی. براشودمیش داده یل نماک

 د.ییل روزانه را انتخاب نماکگزارش دفتر  < یگزارش دفاتر حسابدار < یحسابدار

 :بدهکار هایحسابگزارش  -مثال 

 هایحسـابگزارش  یبر رو < هاحسابت یگزارش وضع < یحسابدار یگزارشات عموم <گزارشات  یاز منو

 د.یک کنیدابل کل (یچهار ستونبدهکار )

 د.یک کنیدکمه گزارش کل یم نموده و رویو ... را تنظ یخیشده، نام حساب، محدوده تاردر پنجره باز

 :هاحسابن یگزارش دفتر مع –مثال 
 هاحسابن یدفتر مع گزارش < یگزارش دفاتر حسابدار < یحسابدار یگزارشات عموم <گزارشات  یاز منو

 د.یکن یکلکرا دابل 

د. دکمـه ییـانتخـاب نما Insertد یکل ، حساب مورد نظر را باهاحسابست یزده و از ل ینام حساب را انتخاب

 د.یک کنیفرم کل یگزارشات را از نوار ابزار باال

 :هاحسابه یلکگزارش تراز  -مثال 
 یـکلکدابـل  هاحسابه یلکگزارش تراز  یبر رو < ترازها <یحسابدار یگزارشات عموم <گزارشات یاز منو

ه یـلک)با مانده، با مانده و گـردش،  هاحسابتعداد ستون، نوع  توانیدمید. در قسمت مشخصات گزارش ینک

 یارکو بسـتان یارکن گزارش بـدهی. انماییدرا انتخاب  یخاص و در محدوده خاص هایحسابو...(،  هاحساب

 .دهدمیرا نشان  هاحسابار کار و مانده بستانکهر حساب به همراه مانده بده یلک

 یگزارشات اقالم موجود 5-8
 یبه دو دسـته گزارشـات حسـابدارهستند که  یقابل دسترس یگزارشات اقالم موجود <گزارشات  یاز منو

 یدارنـد ولـ یادیگزارشات تنوع زن یا .شوندمی یبندمیتقس ی( و گزارشات انبار مقداریمقدار-یالیر)انبار 

 .کنیممین چند نمونه را ذکر یش مشابه است. بنابرایدر تمام گزارشات کم و ب گیریگزارشروش 

 گزارش کاردکس کاال-مثال 
ت یگزارشـات وضـع <( یمقـدار-یالیـر)انبار  یگزارشات حسابدار < یگزارشات اقالم موجود <گزارشات 

 د.یک کنیبل کلاتم گزارش کاردکس کاال دیآ یرو <گزارشات کاردکس کاال  < هاموجودی

توسـط  که همه است یلترها بر رویتمام ف فرضپیش. کنیدمیرا مشاهده  یمختلف یلترهایفشده، در فرم باز

 .باشدمیر و انتخاب ییکاربر قابل تغ

نـه یلتـر نـام کـاال، گزی. از فدیـریخاص را بگ یا چند کاالیک یگزارش کاردکس  خواهیدمیبه عنوان مثال 

 د.یبزن Enter کرده،مورد نظر را انتخاب  یکاالها Insertد یشده با کلو از پنجره باز دیکنک یرا کل «یانتخاب»

را انتخـاب  «محـدوده»نه یخ گزیلتر تاریاز ف ،دیریبگ یخیک محدوده تاریگزارش را در  خواهیدمینکه یا ای

تا دکمه گـزارش را از ینها د.ییخ مقصد را وارد نمایخ مبدا و در جعبه متن دوم تاری. در جعبه متن اول تاردیکن

 د.یک کنینوار ابزار کل
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گزارشـات اقـالم  <گزارشات  ین گزارش از منویاستفاده از ا یبرا: االهاکال یت سریگزارش وضع -مثال 

ن گـزارش یـد. اینکاالها را انتخاب کال یت سریگزارش وضع < (یمقدار -یالیانبار )ر یحسابدار < یموجود

 .دهدمیش یرا نما هاآنت یبه همراه وضع هاسریالاز  یستیل

 <گزارشـات  ین گـزارش از منـویـاسـتفاده از ا یبرا: اتیاالها با جزئکال یت سریگزارش وضع -مثال 

ت یگـزارش وضـع <گزارشات سـریال کـاال  < (یمقدار-یالیانبار )ر یحسابدار < یگزارشات اقالم موجود

به همـراه  هاآنت یرا به همراه وضع هاسریالاز  یستین گزارش لید. اینکرا انتخاب  ،اتییاالها با جزکال یسر

 .دهدمیش ینما یگارانت یلیمکاطالعات ت

گزارشات  ین گزارش از منویاستفاده از ا یبرا گزارش وضعیت سریال کاالها بر اساس مقادیر سریال: -مثال 

ت یگـزارش وضـع <گزارشات سریال کـاال  < (یمقدار-یالیانبار )ر یحسابدار < یگزارشات اقالم موجود <

ه کـدهد ش مییها را نمااز سریال یستیل ن گزارشید. اینکرا انتخاب  ،مقادیر سریالاالها بر اساس کال یسر

 باشد.می کیکاال قابل تفکال یسر یر واردشده برایها مقدار وارد شده باشد و بر اساس محدوده مقادآن یبرا

 یگزارش مانده اقالم موجود-مثال 
 گزارشـات <( یمقـدار یالیـانبـار )ر یگزارشات حسـابدار < یگزارشات اقالم موجود <گزارشات  یاز منو

و  ی)مقـدار یست مانده اقالم موجودیل نهیگز یرو< یمانده اقالم موجود یهاگزارش < هاموجودیت یوضع

 .دیک کنیبل کلاهر دو واحد( د -یمبلغ

 یلترهایب فین ترتید. به همیا مبلغ و مقدار انتخاب کنیمقدار  فقط نوع گزارش را توانیدمیشده پنجره بازدر

 .باشندمی ز قابل انتخابین ...و  یگر مثل نام کاال، گروه اصلید

 گزارش مصرف کاال-مثال 
گزارشـات  <گزارشـات  یاز منـون گزارش یاستفاده از ا یبرا است. انبارهاخروج از  دهندهنشانن گزارش یا

 یبـر رو <گزارشـات ورود و خـروج کـاال  <( یمقـدار -یالیانبار )ر یگزارشات حسابدار < یاقالم موجود

 .دیک کنیبل کلاد )مشروح(گزارش مصرف کاال 

 شـدهدر پنجـره باز ن منظوریا یبرا ،دیه کنیرا ته یاز انبار خاص یخاص یگزارش خروج کاال خواهیدمیمثال 

انتخـاب  Insertد یـشده نام کاال را با استفاده از کلگااشته و از جعبه متن باز ینه انتخابیگز ینام کاال را رو

د. شـما یـآن را انتخـاب کن Insertد یـاز کل با استفادهکرده و  یز انتخابینب نام انبار را ین ترتیبه هم د.یکن

گـزارش  ییهـایخروجاز  فقط دید. به عنوان مثال اگر بخواهین کنیینوع خروج کاال را تع توانیدمین یهمچن

در  د ویـمحدوده قرار ده یتم مربوط به نوع فاکتور را روی، آاندشدهانجامله فاکتور فروش ید که به وسیریبگ

 د.یک کنیگزارش را کلفرم، دکمه  یابزار باال از نوار .دیهر دو جعبه متن مربوطه، فاکتور فروش را انتخاب کن
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 نهیمراکز هز هایگزارش ۶-8
 ین مراکـز، از منـویمربوط به ا هایگزارشبه  یدسترس ی، براکنیدمینه استفاده یاگر در برنامه از مراکز هز

 د.یینه استفاده نمایگزارشات مراکز هز <گزارشات 

 نهیصورتحساب مراکز هز –مثال 
 د.یک کنینه دابل کلیتم صورتحساب مراکز هزیآ یرو <نه یگزارشات مراکز هز <گزارشات  یاز منو

نه مورد نظـر را یست بازشده مرکز هزیگااشته و از ل ینه انتخابیگز ینه را رویشده نام مرکز هزر پنجره بازد

دکمه گزارش  یم نموده و رویرا تنظ هاگزینهر یب ساین ترتید. به همییانتخاب نما Insertد یاستفاده از کلبا 

 د.یک کنیکل

 شرکت یگزارشات کل ۷-8
ان یز و ترازنامه و سود هایگزارش. باشندمیان و دفتر تلفن یشرکت، شامل ترازنامه، سود و ز یگزارشات کل

نوع  یدر قسمت اطالعات کل یلیتفص هایحساب یگردانند که در هنگام معرفیم ح بازیج صحینتا یدر صورت

 باشد. شدهتعریفحساب درست 
 

 یصنعت یگزارشات حسابدار 8-8
 د داشت.یخواه ین گزارشات دسترسی، به ایصنعت یگزارشات حسابدار <گزارشات  یق منویاز طر

 د محصوالتیتول یاز برایگزارش مواد مورد ن –مثال 

د محصـول دابـل یاز جهت تولیگزارش مواد مورد ن یرو < یصنعت یگزارشات حسابدار <گزارشات  یاز منو

 دیک کنیکل

د را وارد یـاز جهـت تولیـا محصوالت مورد نظر را انتخاب کرده و تعـداد مـورد نیشده محصول در پنجره باز

 .گرداندیمد محصول را باز یاز جهت تولیه مورد نید. برنامه طبق فرمول ساخت محصول، مواد اولیینما
 

 
 

گزارشات  ین گزارش از منویاستفاده از ا یبرا :یز مواد مصرفید به همراه ریت تولیگزارش وضع -مثال 

د. بـا ییـرا انتخـاب نما یز مـواد مصـرفید به همراه ریت تولیگزارش وضع < یصنعت یگزارشات حسابدار <

 د.ییه نمایته شدهمصرفه یبه همراه مواد اول دشدهیتولاز محصوالت  یستیل توانیدمین گزارش یا استفاده از
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گزارشات فصلی سه ماهه از  TTMSراهنمای استفاده از فرمت جدید  ۹-8

 (Cyber Account) با بیلد جدید حسابگر ۱۳۹۶سال 
ها و آخـرین تغییـرات در کلیه اطالعات و توضیحات آمده در این راهنما بر اساس دسـتورالعملنکته مهم: 

 TTMS_۴0۲۲و بر اساس ورژن  9۶پرتال سازمان امور مالیاتی )سامانه صورت معامالت فصلی( تا پایان تیر 

ه پرتـال سـازمان و تغییرات مربوطه را با مراجعه ب TTMSبایست آخرین فایل باشد. کاربران گرامی میمی

همچنین در صورت تغییرات مرتبط، به وبسایت شرکت شـایگان سیسـتم نیـز  امور مالیاتی دریافت نمایند.

 مراجعه نمایید.

، با استفاده از برنامه حسابگر مراحل زیـر 139۶نسخه سال  TTMSفایل صورت معامالت فصلی  تهیهجهت 

 را دنبال نمایید:

را از سایت سازمان امور مالیاتی دریافت نمایید. در حال حاضـر  TTMSابتدا آخرین نسخه فایل  .1

 باشد.در این سایت موجود می TTMS_۴0۲۲ورژن 

نمایید.  Extract(، فایل ماکور را که فشرده است، TTMS_ver4022.zipپس از دریافت فایل ) .۲

ورت معامالت ( و یک فایل اجرایی )نرم افزار ارسال صmdb.در فولدر ایجادشده دو فایل اکسس )

را بـه  TTMS_96و فایـل  TTMSرا بـه  TTMS_91Ta95فصلی( وجـود دارد. لطفـا فایـل 

TTMS96  تغییر نام دهید و سپس این دو فایل را در مسیر نصب برنامه در فولدرTaxDB  کپی

 TTMS96( و 9۶های قبـل از )برای سال TTMSباید دو فایل   TaxDBنمایید. یعنی در فولدر 

به بعد( مطابق با آخرین تغییرات دارایی قرار داده شود، تا برنامـه حسـابگر از  9۶)مخصوص سال 

 های خام برای تکمیل اطالعات صورت معامالت فصلی استفاده نماید.این فایل
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 راست کلیک دسکتاپ در حسابگر آیکن روی بر XP ویندوز در برنامه نصب محل آوردن بدست جهتنکته: 

 کرده کلیک راست برنامه آیکن روی بر 10 و 8 ، 7 ویندوزهای و در  Find Target < Properties > کرده

< Open File location .را انتخاب نمایید و وارد مسیر نصب برنامه شوید 

 روزرسانی نمایید.بیلد جدید برنامه را از شرکت شایگان سیستم دریافت و برنامه را به .3

نماییـد، بـا اسـتفاده می (5/8نسـخه  حسـابگربـه بعـد ) 139۶حسابگر سال  چنانچه از نسخه .۴

 گردد.جدید به صورت رایگان برای شما فراهم می TTMSبرنامه، امکان استفاده از  روزرسانیبه

اسـت، لطفـا ( 8)حسـابگر نسـخه  139۶برای قبل از سال چنانچه نسخه حسابگر مورد استفاده  .5

 مراحل زیر را دنبال نمایید:

سـال   TTMSسـازیابتدا باید شماره سریال قفل مورد استفاده به شرکت اعالم شـود و فایـل فعال  1-5

 سازی نیز ترجیحا در مسیر نصب برنامه کپی شود.تهیه شود و فایل فعال 139۶

تهیـه  <وارد برنامه حسابگر شده )پس از بروزرسانی مطـابق بیلـد جدیـد( و در قسـمت گزارشـات   ۲-5

ماهه خریـد یـا فـروش را های سـهیکی از فرم <به بعد  9۶اطالعات سال  <راییگزارشات سه ماهه دا

 انتخاب نمایید.
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شـدن بایست ابتدا نسـبت بـه فعالمی، (8)حسابگر نسخه  139۶ سال قبل از های حسابگرنسخهدر   3-5

ی ماهه خرید یا فـروش، پـس از انتخـاب منـواقدام فرمایید. در فرم سه 9۶گزارش دارایی برای سال 

نمایش داده خواهد شـد. در ایـن « 9۶سازی فایل دارایی برای سال فعال»، پنجره «9۶بودن سال فعال»

سیستم را انتخاب و فرم سازی دریافتی از شایگانپنجره روی آیکن قفل کلیک کنید و مسیر فایل فعال

 مند شوید.بهره 9۶سال  TTMSتوانید از امکان ارسال فایل را تایید نمایید. اکنون شما می
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، بر اساس شـماره (9۶قبل از سال های برای نسخه) 9۶ سال TTMSسازی شده برای فعالتهیهفایل نکته: 

باشند، میدارای نسخه مشابه های دیگری که تاپ و یا سیستمباشد و چنانچه از برنامه در لپسریال قفل می

 ها نیز انجام دهید.سایر سیستم سازی را برایبایست، عمل فعالنمایید میاستفاده می

، لطفا قبل از ایجاد فایل و ارسـال آن، 9۶سال   TTMSسازی قابلیتپس از آپدیت برنامه و فعال .۶

شده آگـاهی الزم را آید را حتما مطالعه نمایید تا نسبت به تغییرات دادهراهنمایی که در ادامه می

 کسب نمایید.

 ۱۳۹۶سال   TTMSایی با راهنمای اطالعات ارسالی به اداره دار

 تعریف مشخصات شرکت، اطالعات شرکت را تکمیل نمایید. <از منوی اطالعات پایه اطالعات شرکت: 

که مربوط به صـادرات و واردات اسـت در  اطالعات فاکتورهایی، 139۶سال   TTMSدراطالعات فاکتورها: 

است. چنانچه فـاکتور خریـد و فـروش  Varedatو   Saderat هاشود که نام آنای آماده میجداول جداگانه

واردات و صـادرات  بندیخواهید اطالعات آن فاکتورها در دستهارزی )معامالت خارج از کشور( دارید که می

را در فاکتور خرید و فروش مربوطه فعال « برای صادرات/واردات»ماهه قرار گیرد، تیک مربوط به معامالت سه

 نمایید.
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تعریف واحدهای ارزی، قابل اصالح است.  <اطالعات ارزی  <نوع ارز از منوی اطالعات پایه نوع ارز فاکتور: 

 لطفا نوع ارز را طبق جدول دارایی کنترل و در فاکتورهای خرید و فروش ارزی تعیین نمایید.

« سرفصـل حسـاب»ان در معرفی کاالها، اطالعات جزیی کاال، فیلدی تحت عنواطالعات مربوط به کاالها: 

ها شامل مواردی ماننـد کـاالی بازرگـانی، اضافه شده است. این سرفصل 139۶سال  TTMSبرای ارسال به 

ها برای هر کاال بر اساس نـوع درآمـد ها، محصول تولیدی، مواد اولیه، ضایعات و ... است. این سرفصلدارایی

اش ک شرکت بازرگانی عموما کاالی فـروش رفتـهایجادشده برای آن بنگاه باید مشخص شود. به طور مثال ی

های شرکت را بفروشد، فـاکتور فـروش آن کـاال بایـد کاالی بازرگانی است و چنانچه یکی از اموال و دارایی

کنـد، ها است. اگر یک کارخانه فاکتور فروش صـادر میهای کاالیی باشد که سرفصل آن داراییدارای ردیف

اش باشد. در این صورت سرفصـل حصول تولیدی خود، ضایعات یا مواد اولیهرفته مممکن است کاالی فروش

 کاالی مورد استفاده باید محصول تولیدی، ضایعات یا مواد اولیه باشد.



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1۶3         ها: گزارشات و طراحی8فصل 

 

 
 

طبـق جـدول دارایـی  139۶سـال  TTMSتکمیل بعضی از اطالعات برای ارسال به طرف حساب فاکتور: 

گه اطالعات جزیی معرفی حساب مراجعه نمایید. از جملـه ایـن الزامی است. برای تکمیل این اطالعات به بر

 توان نام استان و نام شهر طرف حساب، نوع حساب، نوع خریدار/ فروشنده در دارایی را نام برد.اطالعات می
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اطالعـات  <تهیه گزارشات سه ماهه دارایـی <ارسال اطالعات: در برنامه حسابگر از قسمت منوی گزارشات 

ماهه خرید یا فروش را انتخاب نمایید. الزم به ذکر است قسمت مربـوط های سهیکی از فرم <به بعد  9۶سال 

ی تسویه در فایل جدید دارایی مطرح شده حاف شده است. از آنجاییکه نحوه 9۶به اطالعات امتناع در سال 

فاکتور مشخص شود. برای راحتـی کـار بـا باید نوع تسویه  9۶سال  TTMSاست، هنگام ارسال اطالعات به 

های پرداختنـی یـا توجه به اینکه بیشترین نوع تسویه شما از کدامین از انواع نقد/ چـک/ تهـاتر/ حسـاب

فـرض فاکتورهـا را بـرای ارسـال توانید با انتخاب و تیک، نوع تسـویه پیشدریافتنی / سایر بوده است می

توانید بـیش شده خواهند بود. شما میرها دارای نوع تسویه تیکمشخص نمایید. در این صورت تمامی فاکتو

از یک نوع تسویه را نیز تیک نمایید. پس از ایجاد فایل و انتخاب فایل اکسس در سـامانه صـورت معـامالت 

ی تسویه آن متفاوت است را در قسمت مربوطه )اطالعات خرید یا فصلی، مورد به مورد هر فاکتوری که نحوه

فرض برای تسریع کار شما در برنامه اعمال شده است. پـس از ح نمایید. امکان نوع تسویه پیشفروش( اصال

فایل مورد نظر تولیـد خواهـد « فایل دارایی»ماهه دارایی، با کلیک بر روی دکمه ورود به منوی گزارشات سه

یل ایجادشده را طبق را کلیک کرده و فا« انتخاب فایل اکسس»شد. در سامانه صورت معامالت فصلی، منوی 

توانید از قسمت ورود اطالعات خرید و فروش، صـحت شده انتخاب نمایید. بعد از این مرحله میمسیر تعریف

 اطالعات را بررسی کنید و سپس مراحل ارسال را تکمیل نمایید.
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بـرای هـر شـرکت  SeasonalReportدر مسیر نصب برنامـه در فولـدر مسیر فایل اکسس ایجادشده: 

شود. در داخل این فولدر، به ازای هر سـال مـالی یـک ایجادشده، یک فولدر به نام خالصه شرکت ایجاد می

فولدرهایی بـا  رتیبهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان به تشود و در این فولدر به ازای فصلپوشه ایجاد می

برای شـرکتی بـا  9۶مربوط به فصل بهار  TTMSنه فایل ایجاد خواهد شد. به عنوان نمو ۴و  3، ۲، 1های نام

 باشد در مسیر زیر ایجاد خواهد شد:دومین سال مالی آن می 9۶که سال  0001نام خالصه 

 

 فصل مربوطه\دوره مالی\نام خالصه شرکت\SeasonalReport\مسیر نصب برنامه
Program Files (x86)\Shygun\Ca\SeasonalReport\0001\02\1 

 

حساب و تاریخ آن نبوده است و ، نیازی به ثبت شماره صورت9۶در صورت معامالت فصلی قبل از سال نکته: 

سـال  TTMSکلیه معامالت مربوط به یک شخص/شرکت به صورت تجمعی، قابل ارسال بوده است. امـا در 

 باشد.زامی می، ثبت شماره صورتحساب )شماره فاکتور( و تاریخ صورتحساب اطالعات فروش عموما ال9۶

 شـماره بـه ثبـت نیـازی باشـد، مالیـاتی نظـام در نـامثبت مودی مشمول شما، خریدار چنانچه نوعنکته: 

بنابراین در برنامه حسابگر  فاکتورهای اینگونه مودیـان بـدون شـماره و  .نیست فاکتور تاریخ و صورتحساب

 شود.تاریخ فاکتور به فایل دارایی ارسال می

باشد، تکمیـل نحـوه دریافـت وجـه  مالیاتی نظام در نامثبت مودی مشمول شما، خریدار چنانچه نوعنکته: 

 .باشدمعامله و انتخاب سرفصل حساب برای کاال الزامی می

لطفا توجیهات سیستم و آخرین تغییرات سامانه صورت معامالت فصلی را مطالعه فرمایید تا در هنگام نکته: 

 ید.ارسال اطالعات با مشکل مواجه نشو

در اختیار کـاربران جداول خرید و فروش و صادرات/واردات را برنامه حسابگر فقط اطالعات مربوط به نکته: 

وکار شما نیاز به ثبت سایر اطالعات داشته باشید باید اطالعات مربوطه را در دهد و چنانچه در کسبقرار می

 موردی تکمیل نمایید.سامانه ارسال صورت معامالت فصلی در قسمت مربوطه به صورت 

کاری و بیمه( صـرفا توسـط افـراد معامالت چندوجهی )حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، حق العملنکته: 

های فروش بلیط هواپیما و قطـار و اتوبـوس، های حمل و نقل بار، نمایندگیواسط در موضوع از جمله شرکت

های گـزار، شـرکتگر و بیمـهگردد و بیمهل و ارسال میهای بیمه و کارگزار، تکمیکارها، نمایندگیالعملحق

 .هواپیمایی و دیگر اشخاص حسب مورد اقالم اطالعاتی خرید و فروش را تکمیل و ارسال خواهند نمود

از آنجاییکه عموم کاربران حسابگر فاکتورهای خرید و فروش ریالی و یا ارزی برای معـامالت کـاالیی نکته: 

های حمل بار و بیمه گزار و... باید موردی فاکتورهای مربوطه و اطالعات قراردادهـا گاهدارند به همین دلیل بن

 را در سیستم دارایی وارد نمایند.
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 یابیجستجو و باز ۱0-8
فرم  ید. از قسمت باالیداشته باش ین قسمت دسترسیبه ا توانیدمی، یابیجستجو و باز <گزارشات  یاز منو

ب یـن ترتید بـه همـیـآن انجـام شـود مشـخص کن یعمل جستجو رو خواهیدمیرا که  یاسناد توانیدمی

د. اگـر در یک کنین موارد، دکمه شروع را کلید. پس از ورود ایلتر کنیخ، مبلغ، رفرنس و ... را فیتار توانیدمی

ج بر اسـاس سـتون ید، نتایک کنیتر هر ستون کلیت یرو شودمیش داده ین فرم نماییج که در پایجدول نتا

 .شوندمیماکور مرتب 

 

 

 

 ۲ یابیجستجو و باز ۱۱-8
 یهابرگـهفـاکتور،  یهـاردیفاسـناد و  یهاردیف، کاالها، اسناد، فاکتورها، هاحساببه منظور جستجو در 

 .رودیمافت و پرداخت و ... به کار یدر

 هان حسابیش دفتر معیگزارش صفحه نما ۱۲-8
ن یبا ا. باشدقابل استفاده می Shift+1دهای یب کلیکه با ترک باشدگزارشات برنامه می نیتریکاربردکی از ی

خ، بعد از ییی همانند تارلترهایفرا با  شناورلی یصا تفیلی یصک حساب تفیحساب د گردش یتوانگزارش می

های خاصی را ردیفد یتوانمی F5ا ی Insertن با کلید ین مانده صفر و ... را مشاهده نمایید. همچنیآخر

ن تفاوت که با یشده را مشاهده نمایید. با او تعداد انتخاب هایانتخابن جمع ییانتخاب نمایید و در پا

 Insertی که با یها، اما ردیفمانندیمهمچنان باقی  F5شده با دکمه های انتخابفرم، ردیفشدن بسته

ی دهایکلب یها، با ترکن پس از انتخاب ردیفیهمچن. شونداند، از حالت انتخاب خارج میانتخاب شده

Ctrl+F10 های انتخابی را مشاهده نمایید.د رأس حسابیتوانمی 
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۱ 

 فرم و گزارش در حسابگر یطراح ۱۳-8
 د:یل را انجام دهیا گزارشات مراحل ذیو  هافرم یطراح یبرا

 :یگزارش جهت طراح یک انتخاب
 د:یگزارش شو یکگزارشات در برنامه وارد پنجره انتخاب  یاز منو

 .باشدمیر فعال یغ ن قسمتیدر ا یطراح دکمه ز مشخص شده،یل نکه در شکهمان طور

 یعنوان مثال بـرا به د،ینکا گزارش مورد نظر را انتخاب ید فرم یابتدا با یان طراحکداشتن امار یدر اخت یبرا

را حواله انبار را باز نموده و سپس  یفرم یهاگزارش، یافتنیدر هایحساب ، از قسمتحواله انبارفرم  یطراح

 یدیـجد ید نام فارسـیتوانمیشده د. در فرم بازید را انتخاب کنینه جدیباال گز یهادکمهو از  انتخاب کرده

 .نمایید واردگزارش خود  یبرا

 

 

 

اضـافه  یدر قسمت گزارشـات شخصـ جدید حواله انبارطراحی  فرم د آن،یید و تایپس از زدن دکمه جد

 .شودمی

فعـال  ید طراحـیـلکاز انتخـاب  پـس ،کنیممیرا انتخاب  شدهاضافهشده و فرم  یوارد گزارشات شخص

 .شودمی

۳ 
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 .شودمیباز  یط مربوط به طراحیفرم انتخاب شده در مح ید طراحیلکپس از زدن 
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 :یط طراحیمح یمعرف
 :باشدمی یطراح یبرا یاصل یمنو ۴شامل  یط طراحیمح

 پرونده-1

 یطیط محیشرا-۲

 درج-3

 حاف-۴

 ه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.ک رودمیار کبه  شدهانجامرات ییضبط تغ یپرونده برا یمنو

، مـثال در قسـمت دهـدمیار شما قـرار یدر اخت یدر خصوص طراح یتیریانات مدکام یطیط محیشرا یمنو

ل نـوع فونـت و یـاز قب یماتیتنظ) .دیرا انجام دهلدها یف ،هامتن یه برایمات اولیتنظ توانیدمی هافرضشیپ

 (.هانوشتهاندازه 

 
 

 .باشدمینه مختصات گزارش یگز ،یطیط محیشرا ینه مورد توجه در منویگز

ه حتمـا کـد یـنک دقـت د،یـنکم یرا تنظ یبندهیحاشاغا و کل اندازه یاز قب یموارد توانیدمین پنجره یدر ا

 اغا در نظر گرفته شود.ک یه چپ و راست برایحاش
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ن موارد درج خواهند یا ییچاپ نها در ت،کا چاپ نام شریل چاپ نام گزارش یقب از یدر صورت انتخاب موارد

 فـرضپیش یهاانـدازهد هـم از یتوانمین کار یا ی. برانماییدد اندازه کاغا را مشخص یتوانمین یشد. همچن

 .نماییدنچ را استفاده یاندازه دلخواه بر اساس واحد ا Customنه یو ...( و هم با انتخاب گز A4, A5کاغا )

 د.یر دهیین دو صورت تغیاز ا یکید نوع چاپ گزارش را به یتوانمیبودن فرم،  یا عمودی یم افقیبا تنظ

 یشروع طراح

موجـود در صـفحه  یلدهای( و فهاجدول) یهندس الکاش ،هامتنه یلک-حاف یاز منو توانیدمیشروع  یبرا

ا ید فرم یه بخواهک دهیدمیانجام  یات را زمانییجز یه حاف تمامکر است کبه ذ الزم د.ینکرا حاف  یطراح

 ییـرات جزییـنصورت اگر تغیر اید، در غینک یل دلخواه خود طراحکر داده و با شییتغ یلکگزارش را به طور 

 د.ییرات را اعمال نماییشده تغهمان فرم باز یبر رو توانیدمید یداشته باش ... متن و یکردن کمانند اضافه 

ه یـلکبـا حـاف  یکار طراح نیبنابرا ،شودمیح داده یو از ابتدا توض یلکرات ییادامه مراحل بر حسب تغ در

 .شودمیموجود شروع  یلدهایو ف هامتن

نـه یآن و انتخـاب گز یرو یـکلکرا با زدن راست  مانده در صفحهیا موارد باقیلدها و یف توانیدمی نیچنهم

 د.ینک کپا یحاف از صفحه طراح

 شده است. یبندقسمتر یبه صورت ز یط صفحه طراحی، محشودمیآغاز  یطراح شدن صفحه، کبعد از پا
 

 یط طراحیمح بندیگروه

فاکتور مانند مشخصات  یش مشخصات کلینما یبرا :(Page Header) صفحه یقسمت باال (1

 ا فروشنده.یدار یخر

 .رندیگیمگزارش قرار  هایستونتر ین قسمت تیدر ا :(Column Header) ترهایقسمت ت (۲

د که ی. توجه داشته باشرندیگیمقرار  هاستونر ین قسمت مقادیدر ا :(Detail) اتیقسمت جزئ (3

ف یتعر بارکیتنها  ی، اما در طراحشودمیگزارش تکرار  هایستونف به تعداد ین ردیدر چاپ، ا

 .گرددمی

فاکتور استفاده  ییانتها یهاجمع ین قسمت برایا :(Group Footer) بندیگروهان یقسمت پا (۴

 .دهدمیجمع را نشان  بندیگروهتمام صفحات  یدر انتها بارکیو تنها  شودمی

 .گرددمیگزارشات استفاده  یهاجمع یبرا :(Summary) هاجمعقسمت  (5

 .کندمی ر را به صورت ثابت تکراریصفحه مقاد یدر انتها :(Page Footer)ن صفحه ییقسمت پا (۶
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 .شودمیره درج یو غ تلفن ،خیتار همچون عنوان، یاطالعات (Page Header)صفحه  یدر قسمت باال

 لدهایو درج ف هامتننحوه نوشتن 

 یپ فارسـیـد سـپس در قسـمت تاینکنه متن را انتخاب یدرج گز ید از منوینوشتن متن در صفحه با یبرا

 .نماییدپنجره باز شده متن مورد نظر را درج 
 

 

 

د تا متن مربوطه در آن قسـمت یکن یکلکه مد نظر بود کصفحه  یجاکد را انتخاب و در هر یینه تایسپس گز

 .شوندمیدرج  هاعنوانو  هامتنه یلکب ین ترتیدرج شود. به ا

 وجود دارد: یدرج سه جزء اصل یدر منو

 .شودمیناً متن نوشته شده در چاپ نشان داده ی: که عهامتن (1

ماننـد فـاکتور ) یر متناظر فـرم انتخـابیرشان را از مقادیو مقاد باشندمیر یلد گزارش: که متغیف (۲

 .رندیگیم (و... فروش، سند

 

۱ 

۳ 

۴ 

۲ 

۶ 

۵ 
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 یبنـدجدولاقـدام بـه  تـوانمی یو عمـود یافقـ یهاخطهمانند  ی: که با اشکالیشکل هندس (3

 نمود. هاهیالو  هاستون

 
 

ه رقم شـماره کن یا ینمونه در مثال فوق برا یبرا ،قراردادآن  یلد مربوط را براید فیعنوان با یکبعد از درج 

)پنجـره مربوطـه(  گـزارش لـدیفتور را از قسـمت: کلد شماره فاید فیمتن آن چاپ شود با یتور در جلوکفا

 د.یمتن آن قرار ده یانتخاب نموده و در جلو

 

 
 

 

 
 

 

 لدیف
 

 متن
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ان درج کام یر است در طراحکبه ذ الزم ،شودمیده یتور فروش دکصفحه در فا یامل شده باالکر نمونه یدر ز

شده و در پنجره باز کنیدمیر را انتخاب ینه درج تصویدرج گز ین منظور از منویا یه براکر وجود دارد یتصو

س انتخـاب کـو ع کنیدمیره شده است مشخص یذخ BMP ه قبال آماده شده و با فرمتکرا  یسکآدرس ع

 .کنیدمیلدها در صفحه درج یشده را همانند ف
 

 

 

 یبـرا د،یـنکا گزارش را مشخص یفرم  یهاستونمربوط به  یلدهاید فیصفحه با یل قسمت باالیمکبعد از ت

قـرار  (Detail)ات یـقسـمت جزئ و دره قبال گفته شد انتخـاب ک یمورد نظر را به روش یلدهایمنظور ف نیا

 د.یده
 

 

 

د. یـنکف یـتعر کنـدمیرا مشخص  هاستونتر یت کهآن یف باالیرد توانیدمی ات،ییف جزیل ردیمکپس از ت

 یلـدهایف یترهـا از رویتا همـه ت دیرا انتخاب کن هاستونتر یت جادیا نهیگز ن منظور از قسمت درج،یا یبرا

 ات ساخته شوند.یزیدر قسمت ج شدهدرج
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بـا  و سـپسد ینک یکلکدام راست کهر  یبر رو توانیدمی هاستونتر یدر متن ت یرات احتمالییجاد تغیا یبرا

 د.یر دهییرا تغ تریت ر متن،یینه تغیانتخاب گز
 

  

۱ 
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 هـامتنو اندازه  هافونتض یل تعویاز قب یراتییتغ توانیدمیط ینه شرایک راست و انتخاب گزیبا کل نیچنهم

 د.ینکت یریالب پنجره مختصات جزء مدقز در یرا ن
 

 
 

 یبرا رند،یخود قرار گ یدر جا باشندمیجمع  یه داراکرا  ییهاستون یلدهایف دیبا ،هاستونن یبعد از اتمام ا

 ین منظور از منـوینشان داده شود. بد جمع همچون مبلغ و مقدار، ییهاستون ید برایتور باکفان یمثال در ا

 ر ظاهر شود.یتا پنجره ز کنیدمینه جمع را انتخاب یدرج گز

 
 

لـد ید و فینک د انتخابیجمع آن را داشته باش خواهیدمیه کرا  یلدیف لد وابسته،ین پنجره در قسمت فیدر ا

 د.یمربوطه قرار ده رستونیزرا  شدهساخته
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 (Group Footer)  بندیگروهان یلد جمع مبلغ در قسمت پایف باشد،می مشخصل فوق که در شک طورهمان

، شـودمیر آن نوشته یتور تمام شود جمع زکفا یه سطرهاکجا کدر هنگام چاپ هر  صورت نیا در ،شدهدرج

ا فرم مبلغ یدرج شود در صورت چند صفحه شدن گزارش  (Summary) هاجمعلد جمع در قسمت یاما اگر ف

ن صـفحه ییلـد در قسـمت پـایو در صـورت قرارگـرفتن ف شـودمین صـفحه نشـان داده یجمع در آخـر

(PageFooter) شودمیان هر صفحه مقدار آن چاپ یدر پا. 

 یبندجدولجاد یا
 نیبد ،نمایید شدهیطراحا گزارش یفرم  یبندجدولاقدام به  توانیدمی هامتنلدها و یدمان فیان چیپس از پا

 د.یرا انتخاب کن یبندجدول جادیا نهیگزدرج  یمنظور از منو
 

 
 

و بـا  دیـنکده شود مشـخص یشکجدول  هاآنبه دور  خواهیدمیه کرا  یهایقسمت توانیدمین پنجره یدر ا

 د.ینکد جدول را مشاهده ییزدن تا
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 را انتخـاب یل هندسـکنه شیدرج، گز یاز منو توانیدمید یشکخط ب یلد خاصید به دور فیضمنا اگر بخواه

 .دیار را انجام دهکن یا یو عمود یافق یهاخطنموده و با درج 

 د.یلد جمع مبلغ خط کشیبه دور ف توانمیر یمثال در شکل ز یبرا
 

 
 

  
 

. نماییـداسـتفاده  نماجهت یدهایکلو  Ctrl یدهایکلب یا ترکید از موس یتوانمیلدها یحرکت دادن ف یبرا

 .نماییداستفاده  نماجهت یدهایکلو  Shift یدهایکلب ید از ترکیتوانمیلدها یر اندازه فییتغ ین برایهمچن

 

 

 

 

۱ 
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 یستمیس یفیلدها

ماننـد شـماره )رند یند مورد استفاده قرار گتوانمیکه در تمام گزارشات  یخاص یلدهایاضافه نمودن ف یبرا

 .شودمیاستفاده  فیلدهان یاز ا (ف، زمان و ...یف، جمع ردیرد
 

Barcode 
 .گرددمین قسمت استفاده یاز ا گرددمیبارکد کاال استفاده  هاآنکه در  ییهافرم یجهت طراح

 شدهیطراح هایگزارش یسازرهیذخ
 یمنظـور از منـو نیبـد ،نمایید رهیرا ذخ شدهیطراحا فرم یگزارش  توانیدمی ه موارد فوق،یلکپس از انجام 

ا گزارش یفرم  توانیدمی «ضبط با نام»نه یل و با انتخاب گزید. در صورت تماینه ضبط را انتخاب کنیپرونده گز

بـا  (Cyber Accountحسـابگر )در  هـافرمگزارشـات و )د. ییره نمایر و با نام دلخواه ذخیمربوطه را در مس

 (.شوندمیره یذخ nrpفرمت 

 گزارشات یدر هنگام طراح یسیول نوفرم
ر یـدر ز خواهیدمیتور کفرم فا ید در هنگام طراحینک. فرض شودمیح داده یمثال توض یکر کن مورد با ذیا

 ش داده شود.ی، نمایدر صورت پرداخت نقد فیتور به عنوان تخفکل فاکمبلغ  %3تور کفا

نه مشخصات را انتخاب ید. گزینک یکلکد راست یانجام ده یآن محاسبات یبر رو خواهیدمیه ک یلدیف یرو

ن مـورد )جمـع بـه یا یه براکاست  شده نوشتهلد مورد نظر یف، نام فین ردیشده، آخرو در پنجره باز نمایید

 است. F81عدد( 

 د:ینکپ ید. در قسمت فرمول تاینکرا انتخاب  یلد محاسباتیدرج، درج ف یحال از منو
(F81*3)/100 

محـل  د تـا دریـنک یـکلکرد یـد قرار گیبا یلد محاسباتین فیه اک یمحل یرورده و ک یکلکد را ییدکمه تا

استفاده  فرضپیش یلدهایر فیاز مقاد توانمی، ۲ یلد محاسباتیف نه درجیرد. با استفاده از گزیمربوطه قرار گ

ا بـلـدها یفن یرا به صفحه فرمول اضافه نمود. ا هاآن ک،یهر  یک رویبا دابل کل توانمین کار یا ینمود. برا

 ر داد.ییآن را تغ توانمیکه  گردندمیل یجمع به فرمول تبد عالمت
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 یبعدسه ینمودارها ۱۴-8
د. یـه کنیـمربـوط بـه آن گـزارش را ته یبعدسـهن امکـان وجـود دارد کـه نمـودار یـا هاگزارشدر اکثر 

 .شودمیک مثال شرح داده یروش کار با ذکر 

 نمودار مربوط به حجم فروش، بر اساس ماه -مثال

 هــایگزارش <ت فــروش یوضــع <ان( ی)مشــتر یافتنیــدر هایحســاب <گزارشــات  یاز منــو 

 د.یک کنیخ را دابل کلیگزارش حجم فروش بر اساس تار <حجم فروش 

 د.یخ را ماهانه انتخاب کنیخ و تاریب گزارش را تاریترت 

 د.ینوع کنترل را هردو انتخاب کن 

  د.یک کنیدکمه نمودار کل یگزارش رو هایویژگیف یدر پنجره تعرحال 
 

 
 

 لد یف ،در پنجره مشخصات نمودارx  لد یفوy  فرم  یاز نوار ابزار باال نمودارنموده، دکمه  انتخابرا

 د.یک کنیرا کل
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  رشان یتصاور یرا انتخاب نمود که در ز یارهیداا یو  ی، خطیالهیم یهانوع توانمیدر نوع نمودار

 :شوندمیش داده ینما
 

 

 حجم فروش بر اساس ماه یارهیدانمودار 

 

 

 حجم فروش بر اساس ماه یالهیمنمودار 
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 فروش بر اساس ماه ینمودار خط

 

ماننـد ترازنامـه،  ی. گزارشات خاصـباشندمیدارا ن فرضپیشرا به صورت  یت طراحیاز گزارشات قابل یبرخ

ک اسـتفاده ین کار از گزارشات پارامتریا ینمود. برا یمعمول طراح هایروشاز  توانمیان و ... را نیسود و ز

 .گرددمی
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 کیپارامتر هایگزارش ۱5-8
 :باشدمیر یبه صورت ز یکه گزارش پارامتریمراحل ته

ف یط دلخواه تعریشرااز را با یمورد ن یلدهایف ،یکپارامتر هایگزارشف فرمت یتعر >گزارشات  یمنو ابتدا از

 :باشدمیر ین فرمت به صورت زیف اید. تعریینما

 د.ییابتدا شماره فرمت و نام فرمت را وارد نما. 1

نـوع  د.ییرا وارد نما ردیپایملد بر اساس آن انجام یه اساس محاسبه فکف یدر قسمت نوع، نوع رد سپس. ۲

ب، حجـم حسـا دکـ ،نیحساب مع شماره ،لکحساب  شماره ،شماره حساب سرگروههمچون:  یشامل موارد

 فروش و ... است.
 

 
 

د، ییرا محدود نما ایدکردهه در قسمت ب انتخاب کرا  ید نوعیاز داریلتر نوع چنانچه نیسپس در قسمت ف. 3

د یـد بایاج داریاحت هابانکل کجمع حساب  د. به عنوان مثال چنانچه بهییت مورد نظر را انتخاب نمایمحدود

ل کـشماره حساب  «لتر نوعیف»د و سپس در ستون ییرا انتخاب نما «لکشماره حساب »ابتدا در ستون نوع 

ه در قسـمت الـف انتخـاب کـ ییهانوعاز  یبعض ین ستون برایه اکد یید. توجه فرماییرا انتخاب نما هابانک

 هـافروشف یـل تخفکـاز به جمع یدر ستون نوع شما ن چنانچهست. به عنوان نمونه یقابل انتخاب ن ایدکرده

ن سـتون قابـل یـا»غـام یستم پین حالت سیا در د.ییلتر نوع آن را محدود نمایدر قسمت ف توانیدمید نیدار

 .دهدمی «ستیانتخاب ن

ن سـتون بـا انتخـاب یـا فـرضپیشد. به صورت یینام انتخاب نما یکلد مورد نظر یف یدر قسمت نام برا. ۴

ن یـا توانیـدمید یدار یترقیدقاز به اطالعات یچه ننانچ یول شودمیقسمت نوع، همنام با همان ستون پر 

 د.ییرا وارد نما «هابانکل کمانده » توانیدمی هابانکل ک ید. به عنوان مثال برایر دهییقسمت را تغ

د، نـوع حسـاب یـنـوع حسـاب دار یبرا یتیمحدوداز به انتخاب یچه نلتر نوع حساب چنانیدر قسمت ف .5

ل انتخاب شده فقـط کحساب  ید برایاز دارید. به عنوان مثال چنان چه نیین قسمت وارد نمایمربوطه را در ا

ل باشند نوع حسـاب مـورد نظـر را در سـتون مربوطـه یدر محاسبات دخ «ینقد-د-تراز» هایحسابنوع 

ن سـتون یـه اکـد ییفرما توجه د.یبگاار یلتر نوع حساب را خالیفن صورت ستون یر ایدر غ؛ دییانتخاب نما



18۴ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      5/8حسابگر نسخه (Cyber Account) | راهنمای کاربران 

 

چـه در ست. به عنوان نمونه چنـانیقابل انتخاب ن ایدکردهالف انتخاب  در قسمته ک ییهانوعاز  یبعض یبرا

 د.ییـلتر نوع حساب آن را محـدود نمایدر قسمت ف توانیدمید نیاال دارکاز به حجم فروش یستون نوع شما ن

 .دهدمی «ستینن ستون قابل انتخاب یا»غام یپستم یحالت سن یا در

ز خاص انجام شـود در کمر یک ید محاسبات مربوطه تنها برایاز داریچه نز چنانیز نکلتر مریقسمت ف در .۶

از  یبعضـ ین سـتون بـرایـه اکـ دیید. توجه فرمایینه مورد نظر را انتخاب نمایز هزکز، مرکلتر مریقسمت ف

شما  ،چه در ستون نوعست. به عنوان نمونه چنانیقابل انتخاب ن ایدکردهالف انتخاب  قسمتدر ه ک ییهانوع

ن یـا در د.ییـنه آن را محـدود نمایهز زکمر ز،کلتر مریدر قسمت ف توانیدمید نیاال دارکاز به حجم فروش ین

 .دهدمی« ستین ستون قابل انتخاب نیا»غام یستم پیحالت س
 

ار حسـاب در کا بسـتانیـار و کبـده یهـاگردشاز  یکید تنها یاز داریچه نچنان زیدر قسمت نوع جمع ن .7

ن سـتون یـن صورت در ایر اید و در غیین ستون انتخاب نمایمحاسبات منظور شود، نوع جمع مربوطه را در ا

الـف  در قسـمته کـ ییهانوعاز  یبعض ین ستون برایه اکد یید. توجه فرماییرا انتخاب نما «مانده»قسمت 

اال کـاز به حجـم فـروش یچه در ستون نوع شما نست. به عنوان نمونه چنانیقابل انتخاب ن ایدکردهانتخاب 

ن ستون یا»غام یستم پین حالت سیا در د.ییدر قسمت نوع جمع، نوع جمع آن را انتخاب نما توانیدمید نیدار

 .دهدمی «ستیقابل انتخاب ن

با مشخص نمـودن نـام خالصـه آن بـه  یگریا شرکت دی یخاص یدوره ماللد را از ین فید ایتوانمین یهمچن

 .نماییدگزارش خود اضافه 

 د.ییرار نماکمورد نظر خود ت یلدهایه فیبق یرا برا 7تا  1 ب مراحلین ترتیبه هم
 

 

 

 د.یف مطمکن شویاز صحت تعار« صحت فرمت نترلک»د یلکار توسط کل یمکبعد از ت

را انتخـاب  یـکت شـده و گـزارش پارامترکشر یلکل فرمت وارد قسمت گزارشات یمکپس از ت (1

گـزارش  یاز رو یگـزارش شخصـ یـکجـاد ید اقدام به اید جدیلکسپس با استفاده از  و دیینما

 د.یینما یکپارامتر
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د شماره فرمـت ین فرم بایه در اک شودمیباز  یردن گزارش شخصکد فرم اضافه ید جدیلکبا زدن  (۲

 د.ییخودتان را وارد نما شدهتعریف

شده به گزارشـات شخصـی بعد از انتخاب شماره فرمت و زدن کلید تایید یک گزارش جدید با فرمت تعریف

 شود.اضافه می

. با دیینما خودی شخصی شوید و اقدام به طراحی گزارش با فرمت مورد نظر هاگزارشوارد قسمت  (3

های پارامتریک تعریف که در قسمت تعریف فرمت گزارشوارد شدن به قسمت طراحی، فیلدهایی 

 اید در قسمت باالی گزارش موجود است.نموده
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لـد یدرج ف >از قسـمت درج  توانیدمید یدار شدهتعریف یلدهاین فیب یاضیات ریاز به انجام عملیچه نچنان

 د.ییاستفاده نما یمحاسبات

لد مورد یف یرو یکلکفرم و راست  یمورد نظر رو یفیلدهادادن ابتدا با قرار یلد محاسباتیاستفاده از ف یبرا

و  هـابانکل کـلد مانـده یف یبرا فرضا د.ییلد مورد نظر را مشخص نماینظر و انتخاب قسمت مشخصات نام ف

از به جمـع یچنانچه ن یلد محاسباتیو سپس در قسمت ف میآوریمدست بلد را ینام ف مانده اسناد دریافتنی،

 IntPtr_1+IntPtr_111  د:ییر را وارد نمایعبارت ز دیدارلد یف ۲ن یا

 یر فرم مـورد نظـر بـراینه جهت قراردادن تصویس موقت زمکر عیاز قسمت پرونده مس توانیدمی نیچنهم

 یگـزارش رو ید خروجـیاز داشته باشیه شما نکاز است یمورد ن ین قسمت زمانید. اییرا انتخاب نما یطراح

ردن کپر یند. به عنوان مثال براکفرم را پر  یخال یهاقسمتتنها  افزارنرمباشد و  شده چاپاز قبل  یهافرم

س موقـت کـر عیرده و سپس از قسمت مسـکن کابتدا فرم مورد نظر را اس توانیدمی یاتیفرم اظهارنامه مال

 د.ییباال پر نما هایروشمورد نظر را با استفاده از  هایقسمترده و کل مورد نظر را انتخاب ینه، فایزم
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 9فصل 
 

 امکانات جانبی و تبادل اطالعات
 

 

 

 

 اطالعات یابیبازو  یبانیپشت

 گرید هایشرکتافت اطالعات از یدر

 Excelارسال اطالعات به  

 دهی اقدماتسررسید و سازمان

 اضافی و نوار ابزار هایفیلد ،دفتر تلفن
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 اطالعات یبانیپشت ۱-۹
 یدهایـکلب یـا از ترکیـد و یـاطالعـات را انتخـاب کن یبانیپرونده، پشت یاطالعات از منو یبانیپشت یبرا

Ctrl+B  نماییداستفاده. 
 

  
د، یـدار ی. اگر چند دوره مالنماییدبان را انتخاب یپشت هایفایل یریقرارگمحل  «یبانیمحل پشت»از قسمت 

 د.یک کنید و سپس دکمه شروع را کلیرا انتخاب کن هادورهه ی، کلیبانیدر قسمت نوع پشت
 

 :شدهیزیربرنامه یبانیپشت یف پارامترهایتعر
مشخص،  یفاصله زمان یکه پس از ک ید. به طورینک بندیزماناطالعات را  یبانیات پشتیعمل توانیدمیشما 

فعـال  یتنها از دوره مـال فرضپیشبه طور  ند.که یبان تهیاز اطالعات، نسخه پشت یکستم به طور اتوماتیس

شـامل »نـه یک زدن گزیـد با تیتوانمی، باشدمی یچند دوره مال ی. اگر شرکت داراشودمیانجام  یبانیپشت

 .نماییده یته یبانینسخه پشت یمال یهادورهاز تمام  «هادورهه یکل
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د. در قسـمت دوره یـنکرا انتخـاب  شـدهیزیربرنامـه یبانیپشت یف پارامترهاینه تعریپرونده، گز یاز منو

ر یرد. در قسـمت مسـیـبگ یبانیبـار از اطالعـات پشـت یکقه یه برنامه هر چند دقکد ینکن ییتع یبانیپشت

 د.یین نماییبان را تعیپشت هایفایلن یا یری، محل قرارگیبانیپشت

 اطالعات یابیباز ۲-۹
اطالعات  یابینه بازیپرونده، گز یا از منویاستفاده کرده و  Ctrl+R یدهایب کلیاطالعات از ترک یابیباز یبرا

 د.یرا انتخاب کن
 

 
 

د. در قسمت نـام خالصـه یمشخص کنبان را یپشت هایفایل یریبان، محل قرارگیاز قسمت محل نسخه پشت

د. در یکن یابیاطالعات آن شرکت را باز خواهیدمید که یسیرا بنو ی، نام خالصه شرکتیبانیشرکت مورد پشت

ه یـدار کـردن کلکیـد بـا تیتوانمیا ید یسیشود بنو یابیباز خواهیدمیکه  یهم دوره مال یقسمت دوره مال

اسـت کـه از  یزر مربـوط بـه شـرکتیوابان، رمز سوپریل پشتی. رمز فانمایید یابیرا باز هادوره، تمام هادوره

 انجام شود. یابید تا بازیک کنید. دکمه شروع را کلیاگرفته بانیاطالعات آن پشت

در صورتی که عمل بازیابی را در شرکت فعلی خود انجام دهید، اطالعـات مربـوط بـه فایـل پشـتیبان  ☜

 شد و اطالعات شرکت فعلی از بین خواهد رفت.جایگزین اطالعات فعلی خواهد 
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 گرید هایشرکتافت اطالعات از یدر ۳-۹
ر انـواع فاکتورهـا یـک شـرکت نظیـاطالعات  توانیدمی، ایدکردهجاد ین شرکت ایستم خود چندیاگر در س

 د.یافت کنیدرگر یرا از شرکت د کاالها و هاحساب، ید، حواله و ...(، اسناد حسابدارید، فروش، رسی)خر
 

 
 

سـتم و یر سیمد ید نام کاربرین قسمت بای. در اشودمیابتدا پنجره ورود نام کاربر و رمز ورود از شما سوال 

افت شود انتخـاب یاطالعات از آن شرکت در خواهیدمیرا که  ید. شرکتییستم را وارد نمایر سیرمز ورود مد

 که عبارتند از: وجود دارندافت اطالعات یدر یبرا یمختلف هایگزینهد. یینما

 شده در شـرکت  یمعرف یست کاالهاید، لیک کنیتم را کلین آیاگر دکمه مربوط به ا :افت کاالهایدر

ب یـ. با اسـتفاده از ترکشودمیش داده ید( نمایافت کنیاطالعات را از آن در خواهیدمیکه  یمبدا )شرکت

 ی، کاالهـاInsertد یـا با اسـتفاده از کلید و یتمام کاالها را انتخاب کن توانیدمی Ctrl+Insert یدهایکل

 د.یافت کنیرا در یانتخاب

شود هایی دریافت میهای اصلی و زیرگروهاید، فقط گروهبندی کردهاگر در شرکت مبدا کاالها را گروه ☜

 شده باشد.ها کاال نیز تعریفکه برای آن
 د یکل با استفاده از: هاحسابافت یدرInsert ا بـا یافت کرده و یرا در یانتخاب هایحساب توانیدمی

د ید. توجه داشته باشـیرا انتخاب کن یلیتفص هایحسابهمه  Ctrl+Insert یدهایب کلیاستفاده از ترک

 هایحسـاب هـاآن یکـه بـرا شـوندمیافت یدر ینیمع هایحسابکل و  هایحساب، هاسرگروهکه تنها 

 باشد. شدهتعریف یلیتفص

 افت فاکتورها، نوع فاکتور را انتخاب نموده و دکمـه یتم سمت چپ دکمه دریاز آافت فاکتورها: یدر

 قابل انتخاب خواهند بود. Insertد یمربوطه با کل ید. فاکتورهایک کنیافت فاکتورها را کلیدر

 مربـوط بـه  یحسـابدار یه سـندهایست کلید. لیک کنیافت اسناد را کلی: دکمه درافت اسنادیدر

 .قابل انتخاب خواهند بود Insertد یکه با کل شودمیش داده یشرکت مبدا نما
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 ارسال اطالعات به اکسل ۴-۹
که اطالعات خود را به برنامه اکسل ارسـال  دهدمین امکان را به شما یا (Cyber Account) حسابگربرنامه 

ک یـکل Excel دکمه یگزارشات، بر رو یخود از منون منظور پس از انتخاب گزارش مورد نظر یا ید. برایینما

 د.ییک نمایرا کل Saveد و دکمه یکن ل اکسل را مشخصیفا یسازرهیذخمحل  نام و، شدهدر پنجره باز د.یینما

 

 
 

 یمتون کمک 5-۹
 یش آماده مانند شرح سـندهایمتن از پ یک سریپ کمتر، یبه منظور تا توانیدمی یبا استفاده از متون کمک

قابـل  Alt+Yا یو  Ctrl+Y یدهایب کلیآماده با استفاده از ترک یهامتنن ید. ایف کنیو ... را تعر یحسابدار

 د.یرا انتخاب کن یمتون کمک <شیرایو ین منظور از منویا ی. براباشندمیانتخاب 

 د.یک کنید را کلیدکمه جد 

  متن مورد نظر را وارد کردهEnter د.یبزن 

 د.یکنک ید را کلییدکمه تا 
 

 - دیـن متـون اسـتفاده کنید از ایکه قصد دار ی، در قسمتهاآناستفاده از  ی، برایف متون کمکیپس از تعر

که  باشدمین ین دو اید. تفاوت ایرا بزن Alt+Yا یو  Ctrl+Y یدهایب کلیترک  - یمانند شرح سند حسابدار

 ینیگزیباعث جا Ctrl+Yاما  گرددمیاضافه  یمتن به ادامه متن قبل Alt+Yشده با رهیبا فراخواندن متن ذخ

 .شودمی یمتن قبل یشده به جارهیمتن ذخ
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 اقدامات یماندهزد و سای، دفتر سررسهاچکت یهشدار وضع ۶-۹
بـه کـار  شـدهمیتنظش یو اقدامات از پـ هاچکت یهشدار وضع یاقدامات، برا یماندهزو سا دیرسسر دفتر

 .رودمی

 ب یـا از ترکیـد و ییـاقدامات را انتخاب نما یماندهزد و سایدفتر سررس <ه یاطالعات پا یاز منو

 د.یاستفاده کن Ctrl+T یدهایکل

 
 

 د.یک کنیرا کل اتمیدکمه تنظ 

 د.یک کنید را کلیشده برگه دفتر سررسدر پنجره باز 

 نماییدن ید چک را معیخ سررسیهشدار قبل از تار ید تعداد روزهایتوانمین پنجره یدر ا. 
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 .هشدار داده شود هاچک ید که چند روز قبل برایم کنیتنظ توانیدمین قسمت یا در

 د.یم کنیو ... تنظ یل جلسه، تماس تلفنیر اقدامات خود را از قبیسا توانیدمیب ین ترتیبه هم

 د.یک کنیاقدامات کل یماندهزبرگه سا یرو اقدامات، یماندهزسا/دیدفتر سررس یف پارامترهایاز پنجره تعر
 

 
 

 

 د.یدر ستون نام اقدام، نام اقدام مورد نظر را وارد کن 

 ن اقدام هشدار داده شود.یا یکه چند روز قبل برا کنیدمین ییدر ستون تعداد روز، تع 

 د.یک کنید را کلییدکمه تا 

 د.یک کنیرا کل «انجام یبرا»اقدامات، دکمه  یماندهزاز پنجره سا 

  را کلیک کنید.از نوار ابزار باالی فرم، دکمه جدید 
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 د.ی، انتخاب کنایدکرده یرا که در قسمت قبل معرف یاز قسمت نوع اقدام، نوع اقدام 

 د.ید را مشخص کنیخ سررسیخ اقدام و تاریتار 

 د، از یـکه اقدام مورد نظر را انجام داد یهنگام د.یسیدر قسمت شرح اقدام، اقدام مورد نظر را بنو

تم مربـوط بـه یاقدام مورد نظر را انتخاب کرده و آ ،اقدامات یماندهزدر سا یقسمت اقدامات جار

 د.یک بزنیرا ت شدهانجاماقدام 

 <در ابتدای ورود بـه برنامـه نمـایش داده شـوند، از قسـمت شـرایط محیطـی  هشدارهابرای این که  ☜

 داده شود را تیک بزنید. پارامتر فرم سازماندهی اقدامات در ابتدای کار با برنامه نمایش <پارامترهای هشدار 
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 امیارسال پ ۷-۹
ن یـا یام بفرسـتند. بـرایـگر پیکدی یند براتوانمیباشند، کاربران  شده تعریفن کاربر یاگر در برنامه چند

 د.ییغام را انتخاب نمایارسال پ <ش یرایو یمنظور از منو
 

 

 

غام بـه یپ خواهیدمید که یرا انتخاب کن ینام کاربر «ارسال به»پ نموده سپس از قسمت یمتن مورد نظر را تا

 د.یک کنید را کلییسپس دکمه تا ن کاربر فرستاده شود.یا

 

 دفتر تلفن 8-۹
تلفن را انتخاب نموده و  یدفترچه راهنما <ه یاطالعات پا یاستفاده از دفتر آدرس و تلفن برنامه، از منو یبرا

، آدرس و یطرف حساب، در قسمت اطالعات جزئ یبراچه چنان د.یاستفاده کن Ctrl+N یدهایب کلیا از ترکی

به دفتر تلفن اضافه شـود  خواهیدمیا ین که آیبرا یمبن شودمیش داده ینما یغامید، پیشماره تلفن وارد کن

 .شودمید، اطالعات به دفتر تلفن اضافه ید کنییغام را تاین پیر. اگر ایا خی

ک یـفـرم کل ید را از نوار ابزار باالیتلفن، ابتدا دکمه جدک شخص در دفتر یوارد کردن آدرس و تلفن  یبرا

ره یر اطالعات را وارد نموده دکمه ذخیب ساین ترتید، به همیبزن Enterکرده، سپس نام شخص را وارد کرده 

 .دیک کنیرا کل
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 چاپ بارکد ۹-۹
گنجانـده شـده  (Cyber Accountحسـابگر )چاپ بارکد که در برنامـه  یاست برا یابرنامهگان بارکد، یشا

 است.

 د.یچاپ بارکد را انتخاب کن < کاالها یمعرف <ه یاطالعات پا ین برنامه از منویاستفاده از ا یبرا
 

 

 

 د.یچاپ بارکد انجام ده یمات الزم را برایتنظ توانیدمیدکمه مشخصات بارکد  یک بر رویبا کل
 

  
. بـه باشندمیکه قابل انتخاب  کنیدمیبارکد را مشاهده  یاستانداردهااز  یستیدر قسمت نوع و متن بارکد، ل

 یو حرفـ یعـدد یانتخاب شده است که شامل کاراکترهـا Code 39 Standardنوع بارکد  فرضپیشطور 

 .گرددمی
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 .باشدمیم یرنگ و فونت توسط کاربر قابل تنظ هافونتو  هارنگ در قسمت
 

 

 

 
 

 ن نمود.ییرا تع هالیبلل عرض و ارتفاع یاز قب یماتیتنظ توانمی یطیط محیدر قسمت شرا

 م کرد.ین بارکد را تنظییباال و پا یهامتنمشخصات  توانمین بارکد ییباال و پا یهامتندر قسمت 

 

 

 

 روش چاپ بارکد کاالها
 یهـابـلیچـاپ لد، در یـ را انتخاب کنکد کاال «چاپ بر اساس» تمیگان بارکد آیشا یچه در صفحه اصلچنان

کاالها به طـور جداگانـه  یاگر کد کاال با بارکد کاال متفاوت است و برا یول شودمیبارکد، از کد کاال استفاده 

 د.ییم نمایبارکد کاال تنظ یتم را روین آی، اایدکردهف یبارکد تعر

 د.یک کنیحال دکمه چاپ اطالعات را کل

 یبرا خواهیدمیکه  یدر صورت .شودمیش داده یستم نمایشده به س یمعرف یست کاالهایشده لدر پنجره باز

چنـد  خواهیدمیا اگر ید و یاستفاده کن Ctrl+Insert یدهایب کلید، از ترکیبل بارکد چاپ کنیتمام کاالها ل

 د.ییاستفاده نما Insertد ید، از کلیخاص را انتخاب کن یکاال
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. به عنوان مثال در قسمت تعداد کنیدمیز مشاهده ین یگرید هایگزینهگان بارکد یبرنامه شا یدر صفحه اصل

 توانیـدمیتم عرض و ارتفاع، یا در آیبل چاپ شود و یهر کاال چند ل یکه برا دیینمایمبل مشخص یچاپ هر ل

 د.یها را مشخص کنبلیعرض و ارتفاع ل

 

 



۲00 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      5/8حسابگر نسخه (Cyber Account) | راهنمای کاربران 

 

 وتاهکام یارسال پ۱0-۹
ن یـا یکـه دارا یلیا به موبایمجهز و  GSMک مودم یوتر شما به یکامپام کوتاه الزم است که یارسال پ یبرا

 نوع مودم است متصل باشد.

وتـاه کام یـد. پیـنکوتاه ارسـال کام یان خود پیمشتر یق برنامه برایاز طر توانیدمیان کن امیبا استفاده از ا

 ن گردش و مانده حساب باشد.یشامل متن، آخر تواندمی

 د.ینکوتاه را انتخاب کام ینه پیگز <گزارشات  یان از منوکامن یاستفاده از ا یبرا

 ماتیتنظ –مرحله اول 
 یا گوشـیـه مـودم کـد یـنکانتخاب  یرا همان پورت Serial Port Settings > Port <مات یاز قسمت تنظ

 وتر متصل است.یامپکق آن به یل شما از طریموبا

 د.ینکرا انتخاب  Unicode (16-bit)نه یگز Encoding typeدر قسمت 

 ف فرمت ارسالیتعر –مرحله دوم 
 یهـایآیتم «شرحنوع »د. در ستون ییف نمایفرمت تعر یک یوتاه ارسالکام یپ یبرا توانیدمین قسمت یدر ا

مانده اسـناد »، «یافتنیمانده اسناد در»، «نام حساب»، «عنوان حساب»عبارتند از  باشندمیه قابل انتخاب ک

مـتن ثابـت  یـک توانیدمی «متن ثابت» . در قسمت«ن گردشیخ آخریتار»و  «گردشن یآخر»، «یپرداختن

 .شودمید درج یبله انتخاب شده باشد. ادامه متن در سطر جد «دیدر خط جد»د. اگر در ستون یداشته باش

 هاحسابانتخاب  –مرحله سوم 
نـام  یـک، هاحسابد. پس از انتخاب ینکمورد نظر استفاده  هایحسابانتخاب  ین قسمت برایا هایآیتماز 

 یست برایجاد لیا»د. سپس دکمه ییست وارد نمایان لد و در قسمت عنوینکم شده انتخاب یست تنظیل یبرا

 د.ینک یکلکرا  «ارسال

 وتاهکام یارسال پ –مرحله چهارم 
 یه بـر روکاست  یافکد. ییوتاه ارسال نماکام یانتخاب شده پ هایحساب یبرا توانیدمین قسمت یحال در ا

 د.یینما یکلک «ارسال»دکمه 
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 یاضاف یلدهایف ۱۱-۹
ه بـه کد یاز دارین یلدیه به فک یاست. در صورت یاضاف یلدهایان افزودن فکد برنامه، امیانات جدکاز ام یکی

 یلـدهایان افـزودن فکامد. ینکلدها را اضافه ین فیخودتان ا توانیدمیدر برنامه وجود ندارد،  فرضپیشطور 

 وجود دارد. د حسابداری، سریال کاالها و اسناد دریافت/پرداختاسنا، فاکتورهااالها، ک، هاحسابدر  یاضاف

د یبا د،ینکف یتعر خواهیدمی یرا در چه قسمت یاضاف یلدهایه فکن یبسته به ا ،یاضاف یلدهایف فیتعر یبرا

 هایگزینـهاز  یکـی < یاضـاف یلدهایف < یتیریمد یپارامترها <ستم یت سیریمد <ه یاطالعات پا یاز منو

 د.یبزن یکاالها را تکال یو سر هاحساباالها، کتورها، اسناد، کدر فا یاضاف یلدهایف

د. ییفزایرا ب «ر عاملید مدییتا»و  «یر مالید مدییتا» یلدهایف یدر سند حسابدار خواهیدمیبه عنوان مثال 

سـند  یـک، یتیریمـد یدر پارامترهـا «یدر اسـناد حسـابدار یاضـاف یلـدهایف»نه یزدن گز یکپس از ت

د. در پنجـره ینک یکلکرا  «یاضاف یلدهایف فیتعر»دکمه  «یاضاف یلدهایف»د و در برگه ینکباز  یحسابدار

 توانیـدمید. در قسمت نوع ینکرا انتخاب  «ریبله / خ»شده در قسمت نام، متن مورد نظر و در قسمت نوع باز

ر عامل و ید مدییتا هایگزینه یره، به سند حسابداریپس از ذخ د.ینکز انتخاب یس را نکر عیمتن، عدد و مس

ن یـ، بـر اسـاس ا۲ یابیجستجو و باز <گزارشات  یاز منو توانیدمی. شما شودمیز اضافه ین یر مالید مدییتا

ز یـگـزارش شـما ن یبه طراحـ هاگزینهن ین ایهمچن د.یز عمل جستجو را انجام دهیافزوده شده ن یلدهایف

 .گردندمیاضافه 
 

 (Toolbar) ف نوار ابزاریتعر ۱۲-۹
اربرد کـات پرید و عملینکف ینوار ابزار تعر یک توانیدمیشتر استفاده از برنامه، شما یو سرعت ب یراحت یبرا

د. یـنک یـکلکر ابزار را ف نوایتعر < یطیط محیشرا یاز منو ارکن یا ید. براین نوار ابزار قرار دهیخود را در ا

د یبا هاگروهد در یک گروه جدیجاد یا ید. براینکمشخص  هاگزارش یگروه برا یکد یبا «هاگروه»در قسمت 

آن  یف بـرایـد تـا شـماره ردین روییف پایک ردی نماجهت یدهایابتدا نام گروه را وارد نموده و سپس با کل

مربوطه را بـه  هایآیتم، یروزانه. حال از نمودار درخت هایگزارشا یات انبار یجاد گردد. به عنوان مثال عملیا

نش یـن، چییبـاال و پـا یدهایکلد با یتوانمین ید. همچنید و در نوع گروه مربوطه قرار دهیشکن بییسمت پا

 د.یدلخواه را پاک کن یهاردیفز ید حاف نیو با کل نماییدنوار ابزار را مشخص 

 یـکنـه تین گزیـد. اگر ایبزن یکش نوار ابزار را تینه نمای، گزیطیط محیشرا یابزار، از منو ش نوارینما یبرا

 .شودنمیش داده ینداشته باشد نما
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 (Background) نهیر زمیاستفاده از تصو۱۳-۹
ار کـن یـا ید. براینکن ییتع (Background)نه یش زمیر پیتصو یکبرنامه  یپنجره اصل یبرا توانیدمیشما 

، سپس از نماییدک یرا کل هافرمل کف شیدکمه تعر < هامتنو  هارنگم یتنظ < یطیط محیشرا ید از منویبا

 د.ییس مورد نظرتان را مشخص نماکر عی، مسینه فرم اصلیر زمیقسمت تصو
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 10فصل 
 

 مدیریت سیستم و امنیت اطالعات
 

 

 

 

 ستمیر سیو رمز ورود مد یاربرکر نام ییتغ

 دیاربر جدک یمعرف 

 اربرانک هایگروه یت برایمحدود

 تعیین سطوح دسترسی به رکوردها

 یتیریمد یپارامترها
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سـتم کـاربران متعـدد بـا یر سین امکان را دارد کـه مـدیا 5/8نسخه  (Cyber Accountحسابگر )برنامه 

 مختلف برنامه، گزارشـات هایقسمتف نموده، یتعر گوناگون یهایدسترسمختلف و سطح  یتیامن هایگروه

قابـل ثبـت  ...، فاکتورهـا و هـاچکرات اسناد، ییه تغین کلیشان محدود کند. همچنیا یرا برا هاحسابا یو 

 .باشندمی

 باشد.می 777777و رمز  ADMINفرض ستم به طور پیشیر سیمد ینام کاربر برا ☜
 

 ستمیر سیو رمز ورود مد یر نام کاربرییتغ ۱-۱0
 د.یرا انتخاب کن کنندگاناستفاده یمعرف <ستم یت سیریمد <ه یاطالعات پا یاز منو 

 دیدرآد تا به حالت انتخاب شده یک کنیکل کنندهاستفادهنام  یشده رودر پنجره باز. 

 

 
 

 د.یک کنین فرم دکمه اصالح را کلییاز پا 

 د.یرا اصالح کن کنندهاستفادهشده نام در پنجره باز 

 ف یـقابـل تعر یتـیگـروه امن 50. در برنامـه کنیـدمیکاربر را مشخص  یتیدر قسمت گروه، گروه امن

 کامل دارد. یستم دسترسیس هایقسمت یتمامستم است که به یر سیمد زر،ی. سوپرواباشدمی

 ت در حالـت یستم شود. اگـر وضـعید وارد سین که کاربر موقتا نباید مگر ایت را فعال انتخاب کنیوضع

 ستم شود.یوارد س تواندمیرد، کاربر نیر فعال قرار گیغ
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را مشـاهده  ...، فـاکتور فـروش و یل سند حسابداریاز قب یمختلف هایآیتمدر قسمت اطالعات ثبت اسناد، 

تـا آن شـماره، حـق حـاف و اصـالح را  کاربر وارد شود، یعدد هامتنن جعبه یکه در ا ی. در صورتکنیدمی

شماره  ید صادر کند. به عنوان مثال اگر در جعبه متن سند حسابداریتم جدیآ تواندمینخواهد داشت و فقط 

 گونـهچیهد کـه یـحق حاف و اصالح نخواهد داشـت. توجـه کن ن شماره سندیوارد شود، کاربر تا ا 99999

 زر وجود ندارد.یکاربر سطح سوپروا یبرا یتیمحدود

 د آن.ییتا د ویبر ورود رمز جد یبنم شودمیباز  ایپنجرهد. یک کنیرا کل یدکمه بعد

 

 
 

 

 دیک کاربر جدی یمعرف ۲-۱0
 د.یرا انتخاب کن کنندگاناستفاده یمعرف <ستم یت سیریمد <ه یاطالعات پا یاز منو 

 د.یک کنید را کلیشده دکمه جددر پنجره باز 

 باشدمیه مراحل مشابه قسمت قبل یبق. 
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 کاربران یت برایف محدودیتعر ۳-۱0
زر را یر سـوپروایـاز کـاربران غ یکـی، کنندگاناسـتفاده یمعرف <ستمیت سیریمد <هیاطالعات پا یاز منو

 د.یمنوها را انتخاب کند و سپس برگه یانتخاب کن
 

  
ک یـات روزانه را کلیتم عملید. از برگه منوها، آیببند یکاربر یفاکتور فروش را برا خواهیدمیبه عنوان مثال 

 د.یرا انتخاب کن یتم عدم دسترسیف مربوط به فروش آیکرده و در رد
 

 
 

ر قابل یکاربران غ یرا برا ...چک، گزارشات و  برنامه هم چون دفتر هایقسمتر یسا توانمیب ین ترتیبه هم

. دینمایم یر قابل دسترسیز غیمنو را ن یهارشاخهیزشدن شاخه باالتر، تمام  یعدم دسترس کرد. یدسترس

ز بـه حالـت عـدم یـو ... ن ی، چـک پرداختنـیافتنیشود، چک در یمثال اگر دفتر چک عدم دسترس یبرا

 .ندیآیمدر  یدسترس
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 کاربران هایگروه یبرا تیمحدود ۴-۱0
ک گروه، به کـاربران عضـو آن ی یت اعمال شده برایت قرار داد. محدودیگروه کاربران محدود یبرا توانمی

 .شودمیز اعمال یگروه ن

 :یتیامن هایگروه یبرنامه برا یمحدود کردن منوها
 د.یکاربران به منوها را انتخاب کن یدسترس <ستم یت سیریمد <ه یاطالعات پا یاز منو

 د.یک کنیمورد نظرتان کل یمنو ید، رویمربوطه را انتخاب کن یتیشده، گروه امندر پنجره باز

از  یکـی توانـدمید کـه یـن کنییخاص را تع ین منویگروه به ا یدسترس توانیدمی یدر قسمت نوع دسترس

 رد.یقرار گ فرضپیشا ی یخواندن/ نوشتن، فقط خواندن، مخف یهاحالت
 

 
 

 به رکوردها یدسترسسطوح ن ییتع 5-۱0
های کاربری جهت دسترسی به رکوردها برای ایجـاد سـند و یـا برای گروه توانیمبا استفاده از این قابلیت 

 < ممـدیریت سیسـت <از منوی اطالعات پایه های مختلف محدودیت ایجاد نمود. مشاهده گزارشات در آیتم

. میشویمکنیم. پس از تشخیص صالحیت وارد فرم مربوطه تعیین سطوح دسترسی به رکوردها را انتخاب می

مـوارد سـرگروه از  ، یکـیدر لیست جداول .سازیمکه قصد محدودیت آن را داریم مشخص می کاربری گروه

 .میینمایمشناور را انتخاب ، سرگروه کاالها، گروه کاال، کاال، انبار، تفصیلی هاحساب، کل، معین، هاحساب

آیـتم  به آیتم در سند و عدم دسترسیبه در هر ردیف برای عدم دسترسی  توانیم شدهدادهنشاندر لیست 

 حدودیت برای گروه کاربری ایجاد نماییم. م ،با زدن تیک ،در گزارش
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پـس  ،یک جدول عدم دسترسی قرار دهیم از منوهای باالی فرم یهاتمیآچنانچه بخواهیم برای تمامی  ☜

عدم دسترسی بـرای تمـام رکوردهـا در »و « عدم دسترسی برای تمام رکوردها در سند»های گزینهاز تیک 

  .میکنیمدکمه تایید را کلیک « گزارش

 های مورد نظر برای اعمال محدودیت را انتخاب نمود.آیتم توانیمجو تبا استفاده از جس ☜

پارامترهـای  <مدیریت سیسـتم  <سازی سطوح دسترسی رکوردها، از قسمت اطالعات پایهجهت فعال ☜

فرم پارامترهای سطوح دسترسی به رکوردها را باز نمایید. در فرم بازشده، اعمال سطوح دسترسی مدیریتی، 

اشد. همچنین در قسمت تنظیمات تفکیکی سطوح دسترسـی بـه رکوردهـا، سـطوح به رکوردها باید فعال ب

)چنانچه آیتمـی از جـداول تیـک  باشد.های کاربری، قابل تنظیم میدسترسی به رکوردها برای تمامی گروه

غیـر فعـال ها را نداشته باشد، برای آن آیتم، اعمال سـطوح دسترسـی اعمال در سند و یا اعمال در گزارش

 (د.باشمی

نتوانـد  یسند بزند ول« هابانکموجودی نزد »ن یحساب مع یبتواند برا 1گروه  خواهیدمیبه عنوان مثال اگر 

کردن گروه کاربری و آیتم معین در قسـمت جـداول، در لیسـت پس از مشخصند، یمانده حساب بانک را بب

عدم دسترسی در سند بدون تیک و در قسـمت  در قسمترا پیدا نموده و  «هابانکموجودی نزد »، هاحساب

 .میگااریمعدم دسترسی در گزارش تیک 

 ، انبار، کاال و تفصیلی شناور نیز وجود دارد.به گروه کاالها ین موضوع در دسترسیمشابه ا

 

 یتیریمد یپارامترها ۶-۱0
که مشـاهده  ییپارامترهاد. یرا انتخاب کن یتیریمد یپارامترها <ستم یت سیریمد <ه یاطالعات پا یاز منو

 عبارتند از: کنیدمی

 اسناد  ین بر روارا که کاربر یراتییتغ یک داشته باشد، تمامینه تین گزیرات اسناد: اگر اییثبت تغ

 است. یریگیستم قابل پیر سیو توسط مد شدهثبتستم ی، در سدهندیم

 ک یـ(: در صورت ت۴و  3و  ۲ یپارامترها) هاچکافت و پرداخت، یرات فاکتورها، اسناد درییثبت تغ

، هـاچکافت و پرداخت و یرا که کاربران در فاکتورها، اسناد در یراتییتغ ین پارامتر تمامیداشتن ا

 .شودمیستم ثبت ی، در سکنندیماعمال 

 ر دهند.ییتوانند رمز ورود خود را تغ، کاربران می8ک داشتن پارامتر شماره یدر صورت ت 

 یاتیـتـوان عملبسته شده می یهای مالک داشته باشد، در دورهیت 9 که پارامتر شماره یدر صورت 

 انجام داد.
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  سـتم شـود، یوارد س یک نـام کـاربریـک نفر با یش از یکه اگر ب کندمیکنترل  10پارامتر شماره

 انجام دهد. یستم چه عملیس

 :توانیـد تعیین شده است می 11پارامتر در جدولی که در  کدام کاربر فاکتورهای کدام کاربر را ببیند

 .کنید را ببینندتعیین میتوانند فاکتورهای کاربرانی که برها میرمشخص کنید کدام یک از کا

  های کاربران به برنامـه تمامی ورود و خروجثبت ورود و خروج از فرم ها: این پارامتر اگر فعال باشد

 نماید.را ثبت می

 یهـافرمتـر یت یک بر رویند با راست کلتوانمیکاربران  13ک داشتن پارامتر شماره یدر صورت ت 

 برنامه، متن آن را عوض کنند.
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 کاربران شدهانجامات یکاربر و عمل یهاتیفعالگزارش گرفتن از  ۷-۱0
 د.یرا انتخاب کن هافرمورود به  ینیبازب <ستم یت سیریمد <ه یاطالعات پا یاز منو

، یخیبر اسـاس محـدوده تـار توانیدمیجستجو وجود دارد که  یبرا یمختلف یلترهایفرم ف یباالدر قسمت 

کـه هـر  دهـدمین گزارش، نشان ید. ایعمل جستجو را انجام ده ،وتر مورد استفادهینوع سند، کاربر و کامپ

انیـد از ایـن گـزارش برای اینکـه بتو در آن فرم انجام داده است. یاتیرا باز کرده و چه عمل یکاربر چه فرم

 پارامترهای مدیریتی فعال باشد. 1۲استفاده نمایید باید پارامتر شماره 
 

 
 

 

 ات کاربرانیز عملیگزارش از ر 8-۱0
کـه در مبـالغ اسـناد داده  یراتـیین صورت کـه تغیبد؛ دیرا داشته باش شدهانجامات یز عملید ریاگر بخواه

صـادرکنندگان اسـناد را  ینـیباز ب <ستم یت سیریمد <ه یاطالعات پا یت باشند، منویز قابل روین اندشده

ز مبـالغ را یـات و ریـتوسط کاربران به همراه نـوع عمل شدهانجامات یز عملید. گزارش مربوطه ریانتخاب کن

 مدیریتی باید فعال باشد. ۴تا  1 شماره برای استفاده از این گزارش پارامترهای .دهدمینمایش 
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 برگشت اسناد ثبت شده ۹-۱0
 

 د.یک کنینه برگشت اسناد ثبت شده را کلیگز <اصالح اطالعات  <پرونده  یاز منو
 

 به فاکتورها و اسناد یدسترس ۱0-۱0

یعنی فقط امکان مشاهده اطالعات را داشـته  بدهید، «فقط خواندن»برای این که به یک کاربر دسترسی  ☜

پارامتر شماره  <پارامترهای عمومی  <باشد، از منوی شرایط محیطی  باشد و امکان تغییر اطالعات را نداشته

 را تیک بزنید. ۲۲

 <برای این که کاربر امکان تعریف حساب جدید و کاالی جدید را نداشته باشد، از منوی شرایط محیطی  ☜

 را بردارید. ۲1و  ۲0تیک پارامترهای شماره  <پارامترهای عمومی 

هر کاربر تنها اسناد صادر شده توسط خودش را مشاهده کند، از منوی شرایط خواهید در صورتی که می ☜

 را تیک بزنید. 1۴پارامتر شماره  <پارامترهای حسابداری  <محیطی 

خواهید یک کاربر نتواند اسناد صادر شده توسط کاربران دیگر را اصالح کند، از منـوی در صورتی که می ☜

 را تیک بزنید. ۲۶پارامتر شماره  <ی پارامترهای حسابدار <شرایط محیطی 

توسـط خـودش را  شـدهو تغییرداده خواهید هر کاربر تنها فاکتورهـای صـادر شـدهدر صورتی که می ☜

 را تیک بزنید. ۲8پارامتر شماره  <پارامترهای خرید و فروش  <مشاهده کند، از منوی شرایط محیطی 
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 11فصل 
 

 پارامترهای برنامه
 

 

 

 یعموم یپارامترها

 یحسابدار

 د و فروشیخر

 ثبت اطالعات

 هشدار

 گزارشات

 یصنعت یحسابدار

 های پرفروشصندوق

 سریال کاال

 دفتر قسط
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 یعموم یپارامترها ۱-۱۱
 Ctrl+F6 یدهایـب کلیـا ترکیو  یعموم یپارامترها < یطیط محیشرا یبا انتخاب منو یعموم یپارامترها

 ن پارامترها عبارتند از:ی. اباشندمیقابل انتخاب 

بـه صـورت را  هـاگزارشو  برنامـه یدوزبانه که منوهـا هایبرنامهمخصوص . زبان فعال برنامه حسابگر: 1

 .دهدنمایش می یا فارسی یسیانگل

اطالعات را فارسی یا ورود  یفرض بران پارامتر زبان پیشیبا استفاده از اورود اطالعات:  ی. زبان فعال برا۲

 کنید.انگلیسی انتخاب می

از سـه  یکـی توانـدمیبرنامه که  فرضپیشخ یتار توانیدمین پارامتر یبا ام فعال برنامه حسابگر: ی. تقو3

اسـناد و  یخ تمـامیخ، تـاریر تاریید. با تغیمشخص کن را باشد یالدیم هجری قمری و ،یشمسهجری مورد 

 .شوندمیل ید تبدیو به فرمت جد کنندیمر ییز تغیستم نیس یفاکتورها

 نه قابل انتخاب است.ین پارامتر سه گزیا یبرا :انبارداریو  یک حسابداریت ارتباط اتوماتی. اولو۴

د، فـروش و ...( را بـر اسـاس یـخرفـاکتور )انـواع  یبـرا یک حسابداریستم سند اتوماتیبر اساس کاال: س

 .کندمیکاالها صادر  یدر قسمت معرف شدهمشخصمرتبط  هایحساب

مشـخص شـده در قسـمت  هایحسـاب یانواع فاکتور، از رو یک برایاتومات یبر اساس انبار: سند حسابدار

 .شودمیانبارها صادر 

در  شـدهیمعرفـ هایحسـاب یانواع فاکتورها، از رو یک برایاتومات ی: سند حسابدارهافرضپیشبر اساس 

 .شودمیصادر  هافرضپیشف یقسمت تعر

ن یـک داشتن ایدر صورت تنشان داده نشود:  یاقالم موجود یهافهرستدر  ی. مانده اقالم موجود5

ش داده ی، مانـده کـاال نمـاشودمیست کاالها باز یکه ل یهنگام گیریگزارشا یپارامتر، در صدور فاکتورها و 

 .شودنمی

 نشان داده نشود: هاحسابدر فهرست  هاحساب. مانده حساب مربوط به طرف ۶
مانـده  هـاگزارشدر فاکتورهـا و  هاحسـابسـت یشـدن ل ن پارامتر در هنگام بازیک داشتن ایدر صورت ت

 .شودنمیش داده ینما هاحساب

 رفته نشود:یپا یخ قابل قبول دوره مالیخ سند / فاکتور خارج از تاری. تار7
 ید در بازه قابل قبول دوره مـالیو فاکتورها با یخ تمام اسناد حسابدارین پارامتر، تاریدر صورت فعال شدن ا

 باشد. یفعل

 صادر شود: یخ قبول دوره مالیخارج از تار یهاخیتار یغام هشدار برای. پ8
خ وارده خارج از بازه قابل قبول دوره یا فاکتور، تارین پارامتر اگر هنگام صدور سند یک داشتن ایدر صورت ت

 .شودمیغام هشدار داده یباشد پ یمال

ل یتعط یروزها یبرا یریغام و جلوگیکنترل، دادن پنه بدون ین پارامتر سه گزیا یبرا ل:ی. کنترل روز تعط9

ل یـتعط یم شده باشد هنگام صدور سـند در روزهـاینه دوم تنظیگز یکه پارامتر رو یوجود دارد. در صورت
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ل، یـا فاکتور در روز تعطی نه سوم انتخاب شده باشد هنگام صدور سندیکه گز ی. در صورتشودمیغام داده یپ

 .شودمی یریوگاز صدور سند و فاکتور جل

 یرو Tabد یـن پـارامتر، هنگـام اسـتفاده از کلیـصورت فعـال بـودن ا در منو: یدهای. فعال بودن کل10

 .شودمیمثل جستجو، توقف  ییدهایکل

11 .RPCک داشته باشد.ید تیبرنامه است و با یمات داخلین پارامتر مربوط به تنظی: ا 

بان بـه صـورت یبرنامه نسـخه پشـت فرضپیش: به طور به صورت فشرده نباشد یابیو باز یبانی. پشت1۲

بان یپشـت هایفایلک داشته باشد، ینه تین گزیکه ا ی. در صورتشودمیه یته rarفشرده با پسوند  هایفایل

ل یـکـه فا ید کـه در صـورتی. توجه داشته باششوندمیه یته bakر فشرده با پسوند یغ هایفایلبه صورت 

 ک داشته باشدید تین پارامتر بایز این یابیفشرده باشد، هنگام باز ریبه صورت غ یبانیپشت

 ک داشته باشد.ید تیبرنامه بوده و نبا یمات داخلین پارامتر مربوط به تنظیا :RPC. حالت تست 13

 ن نمود.ییشماره شعبه شرکت را تع توانمین پارامتر یبا استفاده از ا . شماره شعبه شرکت:1۴

نسـخه شـبکه،  در .باشدمی یابیو باز یبانیپشت یر موقت برایک مسین آدرس، یا. شاخه موقت سرور: 15

 ین پوشـه دسترسـیـوتر سرور باشد که همه کاربران شبکه به ایکامپ یک پوشه روید آدرس یر باین مسیا

 کامل دارند.

ک داشـته باشـد، در یـن پارامتر تیکه ا یدر صورت. روش محاسبه سود بر اساس حجم فروش باشد: 1۶

در  ؛شـوندمیاعمـال  شـدهتماممت یمربوط به فاکتورها، حساب فروش و ق یک سند حسابداریصدور اتومات

ان حاصـل از فـروش را یـکـرده و حسـاب سـود و ز شدهتماممت یق ین صورت برنامه فروش را منهایر ایغ

 .کندمیبستانکار 

کـه  ین پـارامتر، هنگـامیک داشتن ایدر صورت تست اسناد هنگام ورود به فرم اسناد باز شود: ی. ل17

 .شودمیست اسناد باز ی، لشویدمی یوارد سند حسابدار

کـه  ین پارامتر، هنگامیک داشتن ایدر صورت ت ست فاکتورها هنگام ورود به فاکتورها باز شود:ی. ل18

 .شودمیست فاکتورها باز ی، لشویدمیوارد فاکتور 

ن پـارامتر، یـک داشـتن ایدر صورت ت ست اسناد د/پ هنگام ورود به فرم اسناد د/پ باز شود:ی. ل19

 .شودمیافت و پرداخت باز یدر یهابرگهست ی، لشویدمیافت و پرداخت یکه وارد برگ در یهنگام

فـرم  یکه در بـاال ینداشته باشد، کاربرک ین پارامتر تیکه ا یدر صورتد: یف حساب جدی. امکان تعر۲0

 د را نخواهد داشت.یف حساب جدیانتخاب شده است، امکان تعر

فـرم  یکـه در بـاال یک نداشته باشد، کاربرین پارامتر تیکه ا یدر صورتد: یجد یف کاالی. امکان تعر۲1

 د را نخواهد داشت.یجد یف کاالیانتخاب شده است، امکان تعر

ک یـن پـارامتر تیـکـه ا یدر صورتن کاربر بسته شود: یا ین دوره برایا یبر روات ی. هر گونه عمل۲۲

را نخواهـد  یفعل یفرم انتخاب شده است، امکان ورود اطالعات در دوره مال یکه در باال یداشته باشد، کاربر

 داشت و فقط امکان مشاهده اطالعات را دارد.

 د:یایک بیاتومات یبانیدر پشت هادوره. تمام ۲3
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برنامـه، تنهـا از دوره فعـال  یدر ابتدا شدهانجام یبانیک نداشته باشد، در پشتین پارامتر تیکه ا یصورتدر 

 .ردیپایمانجام  یبانیپشت

ه یـات تهیـنـه، در هنگـام انجـام عملین گزیـزدن اکیبا تد: یایع بیسر یبانیدر پشت هادوره. تمام ۲۴

 .آوردیم یبانیل پشتیز در فایگر را نید یهادوره یع، به جز دوره فعال تمامیسر یبانیپشت

ک داشته باشـد، در هنگـام بسـتن ین پارامتر تیکه ا یدر صورتشود:  سؤال. قبل از خروج از برنامه ۲5

د از برنامه خـارج یتوانمید آن ییاد و تنها با تیرا خواهد پرس شویدمیا از برنامه خارج یآ سؤالبرنامه از شما 

 د.یشو

ک یـت ن پـارامتریـکه ا یدر صورتر فعال باشد: یغ ،هاستونسر یک رویبا کلجداول  یسازمرتب. ۲۶

ستون مرتب خواهـد  نام هر ستون از جداول برنامه، جدول بر اساس آن یک کردن بر رویداشته باشد، با کلن

 شد.

 

 یحسابدار یپارامترها ۲-۱۱
 Ctrl+F7 یدهایـب کلیـا ترکیـو  یحسابدار یپارامترها < یطیط محیشرا یاز منو یحسابدار یپارامترها

 قابل انتخاب هستند.

 :باشندمیر ین پارامترها به شرح زیا

ک داشتن یدر صورت تشود:  یبندطبقهان و فروشندگان در دو حساب جداگانه یمشتر هایحساب. 1

ش داده ینمـا هاییحسـاب، تنهـا یلیتفصـ هایحسـابسـت ین پارامتر، هنگام صدور فاکتور فروش در لیا

د تنهـا یـن در فاکتور خری. همچناندشده تعریففروشندگان،  یمعرف <ه یکه از قسمت اطالعات پا شوندمی

 باشند. شده تعریفان یمشتر یمعرف <ه یکه از قسمت اطالعات پا شوندمیش داده ینما هاییحساب

 «نـوع حسـاب»حساب،  یمعرفن پارامتر، اگر هنگام یدر صورت فعال بودن ا ده شود:ینوع حساب پرس. ۲

ش داده ینما هاییحسابان( تنها ی)مشتر یافتنیدر هایحساب <گزارشات  باشد، هنگام انتخاب شده تعریف

 ب، هنگـام انتخـابیـن ترتیباشد. به هم شده تعریف «یافتنیدر هایحساب» هاآنکه نوع حساب  شوندمی

 هاآنکه نوع حساب  شوندمیش داده ینما هاییحساب)فروشندگان( تنها  یپرداختن هایحساب <گزارشات 

 باشد. شده تعریف «یپرداختن هایحساب»

نه قابل انتخاب است ین پارامتر سه گزیا یبرا: شودمیش از اعتبار یمانده حساب ب ی. نوع کنترل وقت3

روش عملکرد  توانمین پارامتر یشود. با استفاده از ا یریغام داده شود و جلوگیکه عبارتند از بدون کنترل، پ

در  یلیحسـاب تفصـ یکه در هنگـام معرفـ حساب یو بستانکار یستم را در مورد سقف اعتبار بدهکاریس

 ن نمود.ییمشخص شده است، تع یو سقف بستانکار یسقف بدهکار – یقسمت اطالعات کل

شماره  یعنی. شودمیت یب اسناد رعایترت فرضپیشبه صورت  ت نشود:یرعا یال اسناد حسابداری. سر۴

 .شودنمین شرط چک یک داشته باشد، این پارامتر تیکه ا یپشت سر هم است. در صورت یاسناد حسابدار

افت و پرداخت یدر یهابرگهال یسر فرضپیشبه طور : ت نشودیافت و پرداخت رعایاسناد در الیسر .5

 .شودنمین شرط کنترل ین پارامتر ایک زدن ای. با تشودمیت یرعا
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ن پـارامتر یـک زدن ایـبا تجاد شود: یهمراه با مبلغ طرف مقابل ا ید در سند حسابداریف جدی. رد۶

 ید کپـیف جدیسند به رد یقبل فی، مبلغ ردشودمیجاد یا ید در سند حسابداریف جدیک ردیکه  یهنگام

 و برعکس. شودمید بستانکار یف جدیبدهکار باشد، رد یف قبلیکه رد ی. در صورتشودمی

ن پارامتر یطور که از نام اهمان ده شود:یحساب کل مربوطه پرس ا کد حساب،یدن نام ی. قبل از پرس7

در فاکتورهـا،  یلیتفص هایحساب ستین پارامتر، هنگام باز شدن لیک داشتن ایمشخص است، در صورت ت

 .شودمیده یپرس یلین حساب تفصیاسناد و گزارشات و ... ابتدا حساب کل مربوط به ا

ن یـک داشتن ایدر صورت تده شود: ین مربوطه پرسیا کد حساب، حساب معیدن نام ی. قبل از پرس8

ن مربوط یدر فاکتورها، اسناد و گزارشات، ابتدا حساب مع یلیتفص هایحسابست یپارامتر هنگام باز شدن ل

 .شودمیده یپرس یلیبه حساب تفص

ن پارامتر قابل انتخاب است که عبارتند از بـدون یا ینه برایسه گزخ سند: یب تاریترت یغام برای. نوع پ9

 یستم را هنگامینه روش عملکرد سین سه گزیشود. ا یریغام داده شود و جلوگی، پ)پیغام داده نشود( کنترل

 .کنندیمن ییباشد تع یخ اسناد قبلید، قبل از تاریخ سند جدیکه تار

 یسـند حسـابدار ن پـارامتر شـرحیـک داشـتن ایصورت تدر د: یای. شرح سند چک از شرح چک ب10

 .دیآیمشرح چک  از مربوط به چک، کیاتومات

نـه قابـل ین پـارامتر سـه گزیا یبرا: شودمیش از اعتبار اسناد یمانده حساب ب ی. نوع کنترل وقت11

کـه  یهنگام ستم رایپارامتر نوع عملکرد س نیا شود. یریغام داده شود، جلوگیانتخاب است بدون کنترل، پ

، یدر قسمت اطالعات کل یلیحساب تفص یبا اسناد که در هنگام معرف یزان بدهکاریمانده طرف حساب از م

 .نمایدمین ییاست، تع شده تعریفبا اسناد  یو بستانکار یسقف بدهکار

نه یطرف حساب چک مرکز هز یکه برا یدر صورتف دوم سند چک اعمال شود: ینه در ردی. مرکز هز1۲

 ینه انتخاب شـده باشـد، در سـند حسـابدارین شده باشد و در هنگام ورود مشخصات چک، مرکز هزییتع

ف مربوط به طرف حسـاب، در نظـر گرفتـه یرد یعنیف اول، یرد ینه برایمرکز هز فرضپیشمربوطه به طور 

ز یـمربوط به چـک نک یسند اتومات ف دومیرد ینه برایک داشته باشد، مرکز هزین پارامتر تی. اگر اشودمی

 .شودمیاعمال 

ک مربوط به یدر هنگام صدور سند اتوماتگر سند فاکتور اعمال شود: ید یهاردیفنه در ی. مرکز هز13

 ف اول،یـرد ینـه بـرای، مرکـز هزفرضپیشطور  به نه باشد،یمرکز هز یکه فاکتور دارا یفاکتورها، در صورت

 یهاردیفتمام  ینه فاکتور برایک داشته باشد، مرکز هزیپارامتر تن ی. اگر اشودمیطرف حساب اعمال  یعنی

 .شودمیمربوط به فاکتور اعمال  یسند حسابدار

ن پارامتر فعـال یکه ا یدر صورتشده توسط خودش را مشاهده کند: صادر ی. هر کاربر فقط سندها1۴

 ییک داشته باشد، تنها سندهایت یو ین پارامتر برایکه ا یشده باشند، کاربر یباشد و کاربران مختلف معرف

قابل  یتوسط و اندکردهگر صادر یرا که کاربران د ییکه خودش صادر کرده است و سندها کندمیرا مشاهده 

 ست.یمشاهده ن
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ن پارامتر یکه ا یدر صورتد/پ صادر شده توسط خودش را مشاهده کند:  ی. هر کاربر فقط سندها15

ک داشـته باشـد، تنهـا یت یو ین پارامتر برایکه ا یشده باشند، کاربر یفعال باشد و کاربران مختلف معرف

را  یافت و پرداختیدر یهابرگهکه خودش صادر کرده است و  کندمیرا مشاهده  یافت و پرداختیدر یهابرگه

 ست.یقابل مشاهده ن یتوسط و اندکردهگر صادر یکه کاربران د

ن یـاانچه حساب چک برگشتی داشته باشـد: دریافتنی چننوع کنترل در فاکتور فروش و چک  .1۶

کـه طـرف حسـاب چـک  یدر صورت یافتیستم را هنگام صدور فاکتور فروش و چک دریپارامتر عملکرد س

، پیغام داده شود و بـدون این پارامتر دارای سه وضعیت جلوگیری شود .کندمی نییتع داشته باشد، یبرگشت

 کنترل است.

را  هاحسـابست یش مانده اعتبار حساب هنگام باز شدن لین پارامتر روش نمایا. مانده اعتبار حساب: 17

مانـده  -ه عبارتنـد از نشـان داده نشـود نه قابل انتخاب است کین پارامتر چهار گزیا یبرا .نمایدمین ییتع

، مانـده حسـاب دهدمیش یتنها مانده حساب را نما –، فقط مانده حساب شودنمیاعتبار حساب نشان داده 

 یو پرداختـ یافتیـدر یهـاچکپاس نشده و مانده حساب بدون احتساب  یافتیدر یهاچکبدون احتساب 

 پاس نشده.

ز یـقابـل انتخـاب آن ن هایگزینـهو  باشدمی 17ز مشابه پارامتر ین پارامتر نیاحساب:  ی. مانده اسناد18

 .کندمیحساب را مشخص  یش مانده اسنادین پارامتر نحوه نماین تفاوت که ایاست با امشابه پارامتر قبل 

صـادر  یک داشته باشد و سند حسابدارینه تین گزیکه ا یدر صورتر تراز قابل صدور نباشد: ی. سند غ19

 .دهدنمیشده تراز نباشد، برنامه اجازه خارج شدن از سند را 

کـه در بـرگ  یهنگام فرضپیشبه صورت گر سند د/پ اعمال شود: ید یهاردیفنه در ی. مرکز هز۲0

 یتنها بـرا افت و پرداخت،یک مربوط به برگ درین شود، در سند اتوماتیینه تعیافت و پرداخت مرکز هزیدر

ک داشته باشـد، ین پارامتر تی. اگر اشودمین یینه تعیهز مرکز (مربوط به حساب برگ د/پ)ف اول سند یرد

 .شودمین یینه تعیز مرکز هزیحساب مقابل حساب برگ د/پ ن یبرا

با استفاده از این پارامتر میتوانیم  مرکز هزینه دارند:که  یهایحساب ینه برایمرکز هز ورودکنترل  .۲1

تم یـاطالعات کلـی، آ <ها در قسمت چارت حساب) کنترل کنیم حساب هایی که دارای مرکز هزینه هستند

صادر شود یا جلوگیری شـود یـا  هبدون درج نام مرکز، سند یا فاکتور مربوط (خورده باشدک ینه تیمرکز هز

 که این حساب دارای مرکز هزینه می باشد بدهد.این ی مبنی برفقط پیغام

ک یـن پـارامتر تیـکه ا یدر صورت د:یایب یطرف حساب از چک قبل فرضپیش. در فرم دفتر چک، ۲۲

 ید، به منظور سرعت در ورود اطالعات، حساب مربوطـه را از چـک قبلـیداشته باشد، هنگام ورود چک جد

 .آوردیم

غـام داده ی: پیهاگزینـه تـوانمین پـارامتر، یا یبرا :یغام هنگام ورود شماره حساب تکراری. نوع پ۲3

 .باشندمی یشود و بدون کنترل را انتخاب کرد که مربوط به کنترل ورود کد حساب تکرار یریشود، جلوگ

غام داده شـود، ی: پیهاگزینه توانمین پارامتر، یا یبرا :یغام هنگام ورود شماره چک تکرارینوع پ .۲۴

 .باشندمی یشود و بدون کنترل را انتخاب کرد که مربوط به کنترل شماره چک تکرار یریجلوگ
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ن یـکه ا یدر صورتف باشند: یم قابل تعریافت و پرداخت به صورت مستقیداخل سند در هاچک. ۲5

افـت و یرا بدون باز شدن دفتر چک، در برگ در هاچکاطالعات مربوط به  توانمیک داشته باشد، یپارامتر ت

 .(سرعت در ورود اطالعات یبرا)پرداخت وارد نمود 

 یک داشته باشد، کاربرین پارامتر تیکه ا یدر صورت گر را اصالح کند:ی. کاربر نتواند اسناد کاربران د۲۶

 گر را اصالح و حاف کند.ید اسناد کاربران دتوانمیفرم انتخاب شده است، ن یکه در باال

د تعـداد روز ثبـت یـتوانمین پارامتر، شما یدر ا: سندها بطور اتوماتیک تا چند روز قبل ثبت شود. ۲7

 «1»ن پارامتر برابر بـا یکه مقدار ا ید. به عنوان مثال در صورتییک اسناد را مشخص نمایشدن( اتومات ی)قطع

و  نـدیآیمشده در  یک روز پس از صدور به حالت قطعیاسناد  یباشد، به صورت خودکار، تمام انتخاب شده

خـارج  شدهثبتستم اسناد را از حالت یر سین که مدیا حاف کنند مگر ایند اسناد را اصالح توانمیکاربران ن

انند و قابل ویرایش توسـط کـاربر مهمیشه ثبت موقت باقی میشد سندها با 0اگر در کادر موجود عدد  کند.

 .هستند

ک داشته باشد، هنگام صـدور ین پارامتر تیکه ا یدر صورتد: یایف آخر سند بیکد حساب از رد/ . نام۲8

 .آوردیم یف قبلیک از ردید را به صورت اتوماتیف جدی، حساب مربوط به ردیسند حسابدار

غـام داده شـود، یپ یهاگزینـه توانمین پارامتر، یا یبرا: ینام حساب تکرار غام هنگام ورودی. نوع پ۲9

 .باشندمی یشود و بدون کنترل را انتخاب کرد که مربوط به کنترل ورود نام حساب تکرار یریجلوگ

کـه  یدر صورت شود: یریکه مرکز ندارند جلوگ یهایحساب ینه در سند برای. از انتخاب مرکز هز30

نه زده نشده باشد، یک مرکز هزیشان تفیکه در تعر ییهاحساب یک داشته باشد، در سند برایت ن پارامتریا

 نه انتخاب نمود.یمرکز هز توانمین

حسـاب در ده از این پارامتر بعـد از انتخـاب با استفا . پیغام حساب بعد از انتخاب حساب داده شود.31

 آید. ه شده است به نمایش در میتحساب نوشها، متنی که در قسمت پیغام اطالعات جزیی فرم

ک یـشـرح اتومات ید برایتوانمین پارامتر یبا استفاده از ا ک سند د/پ:یف فرمت شرح اتوماتی. تعر3۲

د. در صـفحه یـک کنیـدکمه فلـش کل یبر رو ن کاریا ید. براین کنییاسناد مربوط به اسناد د/پ، فرمت تع

نوع »از قسمت  توانمیکه  رودیمک به کار یکه در شرح اتومات باشدمیک عبارت یشده، هر سطر نشانگر باز

 پ نمود.یک عبارت را تای «متن ثابت»ا در ستون یانتخاب نمود و  «شرح

شـرح سـند دوم  ی، بـرانماییدمیاگر از برنامه دو زبانه استفاده پر شدن شرح دوم سند:  ی. زبان برا33

 .نماییدرا انتخاب  کدامچیها یو  ی، فارسیعرب ،یسیانگل یهازباناز  یکید یتوانمی

ن یکه از نام ا طورهمانده شود: یحساب سرگروه مربوطه پرس ا کد حساب،یدن نام ی. قبل از پرس3۴

در  یلیتفصـ هایحسـاب سـتین پارامتر، هنگام باز شدن لیک داشتن ایپارامتر مشخص است، در صورت ت

 .شودمیده یپرس یلین حساب تفصیفاکتورها، اسناد و گزارشات و ... ابتدا حساب سرگروه مربوط به ا

ک دار یـک کنترل سند زده شده باشد، بـا تیاگر تقابل اصالح نباشند:  اندشدهک یکه ت یی. سندها35

 (های باالترنسخهفعال در ) نمود. یریجلوگ توانمیر مجدد آن یین پارامتر از تغینمودن ا
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)محاسـبه  دیاسناد بعـد از سررسـ یخرج شده در سقف اعتبار هایچک. تعداد روز محاسبه 3۶

را  اندشـدهکـه خـرج  یهـایچک ین پارامتر مشخص است، زمان محاسبه برایکه از نام ا طورهماننشود(: 

 (های باالترفعال در نسخه) .دینمایممشخص 

ن پـارامتر، یا یبرادر حساب:  شدهنییتعمم ید چک و ماکزیخ سررسیکنترل تار یغام برای. نوع پ37

مم یشود و بدون کنترل را انتخاب کرد که با توجـه بـه مـاکز یریغام داده شود، جلوگی: پیهاگزینه توانمی

 ستم را مشخص نمود.ینوع هشدار س توانمی، گرددمین ییحساب تع یه که در اطالعات جزئیتعداد روز تسو

 (های باالتردر نسخهفعال )

کـردن ایـن بـا فعـالخصات چک از روی ردیف قبل کپی شود: در اسناد دریافت و پرداخت مش. 38

پارامتر در هنگام تعریف چک از داخل برگه دریافت و پرداخت اگر برای چک مد نظر شرح چک را وارد کنیم 

فعال ) گیرد.وارد کنیم در نظر می که قرار استهای بعدی فرض برای چکرت پیشرا شرح را بصو آن سیستم

 (های باالتردر نسخه

چنانچه این پارامتر تیک داشـته باشـد هنگـام به فرم روی آخرین شماره فعال باشد: . هنگام ورود 39

 شد.خواهد  اطالعات آخرین شماره سند نمایش داده، فرم اسنادبازکردن 

 (های باالترنسخهفعال در ). نمایش آدرس حساب در لیست حسابها: 0۴

ن یـکه از نـام ا طورهمان. قبل از پرسیدن کد یا نام مرکز هزینه، گروه مرکز هزینه پرسیده شود: ۴1

در فاکتورهـا، اسـناد و  انتخاب مرکز هزینهن پارامتر، هنگام یک داشتن ایپارامتر مشخص است، در صورت ت

 شود.ابتدا گروه مرکز هزینه پرسیده میگزارشات و ... 

 صدور اتوماتیک ردیف در برگه دریافت پرداخت در فاکتور به اندازه مبلغ فاکتور:. ۴۲
با فعال بودن این پارامتر اگر ما از داخل فاکتور قصد تسویه داشته باشیم و برگه دریافـت یـا پرداخـت را از 

بـه صـورت  یف مد نظر با مبلغ کل فـاکتور در برگـه دریافـت یـا پرداخـتدداخل فاکتور مربوط باز کنیم ر

 .شودفرض پر میپیش
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 د و فروشیخر یپارامترها ۳-۱۱
 < یطـیط محیشـرا یکه از منو باشدمید و فروش یمات برنامه در مورد خرید و فروش، تنظیخر یپارامترها

 است. یقابل دسترس Ctrl+F8 یدهایب کلیا با استفاده از ترکید و فروش و یخر یپارامترها

 :باشندمیر یفروش به شرح ز د ویخر یپارامترها

ک داشـته یـن پارامتر تیکه ا یدر صورتندارند صادر شود:  یکه موجود ییکاالها یغام هشدار برای. پ1

غـام یکـاال شـود، پ یشدن مانده موجود یجاد شود که منجر به منفید در فاکتور ایف جدیک ردیاگر  باشد،

 .شودمیش داده ینما شودمی یمورد نظر منف یکاال ین که موجودیبر ا یمبن یهشدار

کـه صـدور  ین پارامتر در صـورتیدر صورت فعال بودن ارفته نشود: یکاالها پا یبرا یمنف ی. موجود۲

 .دهدنمیف را یره شدن آن ردیشود، برنامه اجازه ذخ یشدن موجود یمنجر به منف در فاکتور یدیف جدیرد

 که در صـورت داشـتن کندمین یین پارامتر تعیا: های فاکتور تخفیف منظور شوددر محاسبه هزینه. 3

های فاکتور براساس مبلغ خالص )کسر تخفیـف از مبلـغ فـاکتور( محاسـبه درصد هزینه ف در فاکتور،یتخف

 خواهد شد.

در صورتی که این پارامتر فعـال باشـد، رد: یآزاد صورت گ ی. فروش سفارشات بر اساس موجود۴

 انبار بررسی می شود.هنگام صدور سفارش فروش، موجودی 

ال فاکتورها در برنامـه یب سریترت فرضپیشبه طور ت نشود: ید و فروش رعایخر یال فاکتورهای. سر5

ب یـک داشـته باشـد، ترتیـن پارامتر تید مرتب باشند. اگر ایالزاما شماره فاکتورها با یعنی شودمیت یرعا

ک یـن پارامتر فعال نباشـد هنگـام حـاف یکه ا ی. به عنوان مثال در صورتشودنمیال فاکتورها کنترل یسر

 ت نشده است.یال فاکتورها رعایکه سر دهدمیغام یستم پیس یقبل ین فاکتورهایفاکتور از ب

ن پـارامتر یـکـه ا یدر صورتک صادر شود: یمربوط به فاکتورها به صورت اتومات ی. اسناد حسابدار۶

 .شودمیز صادر یمربوطه ن یک سند حسابداریبه صورت اتومات ،فاکتور رهیک داشته باشد، هنگام ذخیت

ن پارامتر اگر صـدور یدر صورت فعال بودن اگر: ید یفاکتورها یبالفاصله سند حسابدار . ثبت کردن7

 ی، سند حسـابدار(نیانگیمت میر قییمثال تغ)گر شود ید یر در فاکتورهاییک فاکتور، منجر به تغی یسند برا

 .شودمیز اصالح ین فاکتورهامربوط به آن 

ن یـک داشـتن ایدر صورت تده شود: یمربوطه پرس یگروه کاالریز ،ا کد کاالیدن نام ی. قبل از پرس8

 .شودمیده یمربوطه پرس یگروه کاالریو گزارشات، ابتدا ز ست کاالها در فاکتورهایپارامتر هنگام باز شدن ل

اقـالم  کاالهـا، اطالعـات یدر هنگـام معرفـغام داده شـود: یدن کاال به نقطه سفارش پی. هنگام رس9

ک یـ. در صورت تکندمیوجود دارد که نقطه سفارش کاال را مشخص  یمم موجودینیبه نام م یلدیف یموجود

 .شودمیغام داده ین عدد برسد، پیکاال به ا یکه موجود ین پارامتر هنگامیداشتن ا

که بـا  ین پارامتر فعال باشد هنگامیاگر اغام داده شود: یپ ممیماکز یدن کاال به موجودی. هنگام رس10

غـام یستم پیشتر شود، سیکاال ب یدر معرف شدهتعریفمم یماکز یکاال از موجود یموجود ات ورود کاال،یعمل

 .دهدمی
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ن پـارامتر فعـال یـاگـر اغام داده شود: یمم پیمم و ماکزینیمت میمت خارج از قیگام انتخاب ق. هن11

 یدر هنگام معرف شدهتعریفمم یمت ماکزیشتر از قیب یمتیهنگام صدور فاکتور ق که کاربر در یهنگامباشد، 

 .شودمیش داده ینما غام اخطارید پیوارد نما شدهتعریفمم ینیمت میکمتر از ق یمتیا قیکاال و 

پارامتر فعال باشد، ن یاگر اشود:  یریمم جلوگیمم و ماکزینیمت میمت خارج از قیگام انتخاب ق. هن1۲

کاال و  یدر هنگام معرف شدهتعریفمم یمت ماکزیشتر از قیب یمتیهنگام صدور فاکتور ق که کاربر در یهنگام

 .شودمی یرید از صدور سند جلوگیوارد نما شدهتعریفمم ینیمت میکمتر از ق یمتیا قی

پـارامتر برنامـه اجـازه ورود  نیـک داشتن ایدر صورت ترفته نشود: یدر فاکتور پا ی. رفرنس تکرار13

 .دهدنمیدر فاکتور را  یرفرنس تکرار

ن پارامتر فعال باشد، پس از ورود هر یکه ا یدر صورتک اصالح شود: ی. کاردکس کاال به صورت اتومات1۴

 .گرددمیح یک تصحیف به صورت اتوماتیآن رد یف از فاکتور، کاردکس مربوط به کاالیرد

 یک داشته باشد بـراین پارامتر تیکه ا یدر صورتمربوط به فاکتورها صادر نشود:  ی. اسناد حسابدار15

 .شودمیک صادر نیسند اتومات فاکتورها

ک داشته باشـد ین پارامتر تیکه ا یدر صورتده شود: یرگروه کاال گروه کاال پرسیدن زی. قبل از پرس1۶

ده یرگروه کاالها، گـروه کـاال پرسـیدن زیاز پرسست کاالها قبل ی، هنگام باز شدن لهاگزارشدر فاکتورها و 

 ک داشته باشد.یز تین 8د خواهد بود که پارامتر شماره یمف ین امکان زمانی. البته اشودمی

 فاکتورهـار در یز را در ورود مقـادیـتعداد ارقام بعـد از ممر: یز در چاپ مقادی. تعداد ارقام بعد از مم17

 .شودمین قسمت صفر باشد، مقدار مربوطه گرد یکه عدد وارد شده در ا ی. در صورتنمایدمیمشخص 

ز مقـدار یـکه تعداد ارقام بعد از مم یدر صورتر حاف شوند: یز در مقادیبعد از مم ییانتها یصفرها .18

ز یـمم یزان صفر جلـویبه همان م ،کمتر باشد 17در پارامتر  شدهمیتنظوارد شده توسط کاربر از تعداد ارقام 

 .شودمین صفرها حاف یک داشته باشد این پارامتر تیکه ا ی. در صورتشودمیش داده ینما

مشـخص  فاکتورهـادر  یز را در ورود فـیتعداد ارقام بعد از مم: یز در چاپ فی. تعداد ارقام بعد از مم19

 .شودمیمربوطه گرد  ین قسمت صفر باشد، فیکه عدد وارد شده در ا ی. در صورتنمایدمی

 یرا در فاکتورهـا فـرضپیشمـت یق توانمین قسمت یدر اکاال در فاکتور فروش:  فرضپیشمت یق .۲0

 فروش مشخص نمود.

د یـخر یرا در فاکتورها فرضپیشمت یق توانمیب ین ترتیبه همد: یدر فاکتور خر فرضپیشمت ی. ق۲1 

 مشخص نمود.

فرض انبار پیش انتخاب شده باشد و کاالییانتخاب کاالهای مربوط به یک انبار: اگر این گزینه . ۲۲

فرض همان فقط کاالهای پیشداشته باشد در فاکتورفروش یا خرید با انتخاب انبار در لیست کاالها 

 شوند.انبار نمایش داده می

ک داشـته یـن پارامتر تیکه ا یدر صورترفته نشود: یک فاکتور پایکسان در ی یبا کاال یهاردیف. ۲3

 .شودمی یریدر فاکتور جلوگ یتکرار یبا کاال یهاردیفباشد، از زدن 
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ن پارامتر هنگـام برگشـت از فـروش، یبا استفاده از ا: ی. کنترل کاال هنگام برگشت فروش از مشتر۲۴

ن پـارامتر یـا یر. بـرایـا خیـمربوطه فروخته شـده اسـت  ین کاال به مشتریا اصوال ایکه آ شودمیکنترل 

 شود وجود دارد. یریجلوگ -غام داده شودیپ -بدون کنترل  هایگزینه

را  فاکتورهـاش در یقابـل نمـا یلـدهایف توانمین پارامتر یبا استفاده از افاکتور:  یلدهایت فیری. مد۲5

 مشخص نمود.

باشـد، مانـده سـفارش  ک داشتهین پارامتر تیکه ا یدر صورتش داده نشود: ی. مانده سفارش کاال نما۲۶

 .شودنمیش داده ینما یموجودست اقالم یکاالها در ل

ن پارامتر فعال باشـد یکه ا یدر صورتد: یایسند مربوط به فاکتور از شرح فاکتور ب یهاردیف. شرح ۲7

 .دیآیمسند از شرح فاکتور  یهاردیفمربوط به فاکتور، شرح  یدر سند حسابدار

در ر داده شده توسـط خـودش را مشـاهده کنـد: ییصادر شده و تغ ی. هر کاربر فقط فاکتورها۲8

خـود را کـه  یا فاکتورهایصادر شده و  یفاکتورها تواندمین پارامتر فعال باشد، هر کاربر فقط یکه ا یصورت

 .ندیبینمگر کاربران را ید یر داده است را مشاهده کند و فاکتورهاییتغ

۲8Aدر ر داده شده توسط خودش را مشـاهده کنـد: ییا تغیصادر شده  ی. هر کاربر فقط فاکتورها

گران را که ید یا فاکتورهایصادر شده و  یفاکتورها تواندمین پارامتر فعال باشد، هر کاربر فقط یکه ا یصورت

 (های باالترفعال در نسخه) .ندیبینمگر کاربران را ید یر داده است را مشاهده کند و فاکتورهاییخود تغ

 .کندمین ییکاالها در فاکتور را تع فرضپیشمقدار در فاکتور:  فرضپیش. مقدار ۲9

 ن مقدار وارد کند.یاز ا شتریبکاربر نتواند  در فاکتورهاکه  کندمیمشخص مم در فاکتور: ی. مقدار ماکز30

 یهالیسـتن پـارامتر در یدر صورت فعال بودن ااز چپ به راست باشد:  یش کد کاال در فارسی. نما31

 .شودمیش داده یمربوط به کاالها کد کاال از چپ به راست نما

 یهالیسـتن پـارامتر در یدر صورت فعال بودن ااز چپ به راست باشد:  یش نام کاال در فارسی. نما3۲

 .شودمیش داده یمربوط به کاالها نام کاال از چپ به راست نما

ن پـارامتر یـکه ا یدر صورتده شود: یپرس یشنهادیپ یست کاالهایف فاکتور لی. بعد از صدور رد33

 یکـاال یشنهادیپ یست کاالهای، پنجره لشودمیفاکتور صادر  ید برایف جدیک ردیکه  یفعال باشد، هنگام

 ر.یا خیداده شود  یشنهادیپ ین کاال، کاالین کند که با اییتع تواندمیو کاربر  شودمیمورد نظر باز 

ک داشـته باشـد در یـن پارامتر تیکه ا یدر صورتد: یایست کاالها بیمانده در ل یدارا ی. تنها کاالها3۴

که مانـده داشـته  شودمیش داده ینما ییمربوط به کاالها در فاکتورها، گزارشات و ... تنها کاالها یهالیست

 باشند.

پارامتر فعال باشـد ن یکه ا یدر صورتزه صادر شود: یجا یف کاالهایف فاکتور ردی. بعد از صدور رد35

 یف کـاالیباشد، رد شدهتعریفزه یجا ین کاال، کاالیا یکه برا ید در فاکتور، در صورتیف جدیبعد از زدن رد

 .شودمیزه صادر یجا

کـاال  یک داشته باشد و بـراین پارامتر تیکه ا یدر صورتش داده شود: یست کاالها نمای. بارکد در ل3۶ 

 شود.یش داده میز نمایمربوط به کاال، بارکد ن یهالیستباشد، در  شدهتعریفبارکد 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa۲۲5         : پارامترهای برنامه11فصل 

 

داده  یرییـاگر در مبلغ فاکتور تغ فرضپیش: به طور ر نکندییر مبلغ فاکتور تغییف با تغی. مبلغ تخف37

ک داشـته یـن پـارامتر تیکه ا یدر صورت کندمیر ییاز مبلغ کل تغ یز به عنوان درصدیف نیشود، مبلغ تخف

 .کندمیر نییدر مبلغ فاکتور، تغ یرات بعدییثابت مانده و با تغ فیباشد، مبلغ تخف

ک داشـته باشـد، مبلـغ ین پارامتر تیکه ا یدر صورت ر نکند:ییر مبلغ فاکتور تغیینه با تغی. مبلغ هز38

 .کندمیر نییدر مبلغ فاکتور، تغ یرات بعدیینه ثابت مانده و با تغیهز

 ییفاکتورهان پارامتر فعال باشد، یکه ا یدر صورتقابل اصالح نباشند:  اندشدهک یکه ت ییفاکتورها. 39

 ک خورده است قابل اصالح نخواهند بود.یت هاآنتم کنترل فاکتور یکه آ

 کیـکمتـر از  یخاصـ یکنترل کرد که از کاال توانمین پارامتر یدر امم فروش کاال: ینی. نوع کنترل م۴0

ف یقابل تعر یدر قسمت اطالعات کل کاالها یفروش کاال در هنگام معرف ممینیمم فروخته نشود. مینیمقدار م

 است.

کنتـرل کـرد کـه  تـوانمین پـارامتر یبا استفاده از ان: یانگیمت میر قیمت فروش زی. نوع هشدار ق۴1

ا یـشـود و  یرین آن کاال باشد، هشدار داده شود، جلوگیانگیمت میر قیک کاال زیمت فروش یکه ق یهنگام

 انجام نشود. یکنترل

ن پـارامتر، اگـر اسـناد یـک داشتن ایدر صورت ت: شدهثبت یفاکتورها یبرا ی. صدور سند اصالح۴۲

 ین اسناد، سـند اصـالحیا یر در مبالغ سند فاکتور، براییشده باشند، با تغ (یقطع)ثبت  فاکتورهامربوط به 

 .شودمیصادر 

شـود و  یریغام داده شود، جلـوگی: پیهاگزینه توانمین پارامتر، یا یبرا: یجک تکراری. نوع کنترل ب۴3

 .باشندمی یجک تکراریبدون کنترل را انتخاب کرد که مربوط به کنترل ب

ک داشته ین پارامتر تیاگر اش داده شود: ینما یدر مرجوع یک کاال به مشتری هایروشد و فی. خر۴۴

 یمشـتر یف که بـراین ردیا یمربوط به کاال هایروشد و فیست خری، لیباشد، هنگام صدور فاکتور مرجوع

 .شودمیش داده یاست، نما شده انجاممورد نظر 

ک داشـته باشـد، یـن پارامتر تیکه ا یدر صورترد: یقرار گ فرضپیشمقدار  یمم به جاینی. مقدار م۴5

کاال قـرار  فرضپیشمقدار  ین شده است، به جاییکاالها تع یکه در معرفمینیمم هنگام صدور فاکتور مقدار 

 .گیردمی

ک یـشرح اتومات ید برایتوانمین پارامتر یبا استفاده از اک فاکتور: یف فرمت شرح سند اتوماتی. تعر۴۶

شده، د. در صفحه بازیک کنیدکمه فلش کل یبر رو ن کاریا ید. براین کنییاسناد مربوط به فاکتورها، فرمت تع

 «نوع شـرح»از قسمت  توانمیکه  رودیمک به کار یکه در شرح اتومات باشدمیک عبارت یهر سطر نشانگر 

 پ نمود.یک عبارت را تای «متن ثابت»ا در ستون یانتخاب نمود و 

کـه در  کنـدمین پارامتر مشخص یاش داده شود: یست کاالها نمایمت در لیک از سطوح قی. کدام ۴7

 اطالعـاتدر  «مت فـروشیق»مت کاالها که در قسمت یاز سطوح ق کیکدامست مربوط به انتخاب کاالها، یل

 .ش داده شودین شده است، نماییتع یاقالم موجود
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که در برگ  یک داشته باشد، هنگامین پارامتر تیاگر اد: یایه بیست تسویدوره قبل در ل یفاکتورها .۴8

ه یتسـو یست فاکتورهایتا از ل کنیدمیک یرا کل «یفاکتورها یپرداخت شده برا»نه یافت و پرداخت، گزیدر

ش یز نمـایقبل ن یه نشده دوره مالیتسو ید، فاکتورهایه را انتخاب کنیتسو یمورد نظر برا ینشده، فاکتورها

 .شوندمیداده 

ک داشـته یـن پارامتر تیاگر اش داده شود: یدر فاکتور نما تاکنونطرف حساب  ی. تعداد فاکتورها۴9

ش یحساب مورد نظر در هنگام صدور فاکتور فروش نمـا ی، براتاکنونصادر شده  یفاکتورهاباشد، تعداد کل 

 .شودمیداده 

که  یدر صورت(: یغام داده شود )ورودیمم پیو ماکزمینیمم مت یمت خارج از قی. هنگام انتخاب ق50

ن شـده یـیاقـالم تع یمم که در معرفیو ماکزمینیمم مت یک داشته باشد، هنگام ورود کاال، قین پارامتر تیا

 .شودمیغام داده یاست، کنترل شده و پ

کـه  یدر صورت(: یشود )ورود یریمم جلوگیو ماکزمینیمم مت یمت خارج از قی. هنگام انتخاب ق51

ن یـیتعاطالعات کلـی کـاال مم که در یو ماکزمینیمم مت یک داشته باشد، هنگام ورود کاال، قین پارامتر تیا

 .شودمی یریشده است، کنترل شده و از ورود کاال جلوگ

ک داشـته باشـد هنگـام یـن پارامتر تیکه ا یدر صورتمت در فاکتور: یاز سطوح ق هاقیمت. انتخاب 5۲

مـت کـاال انتخـاب یست سـطوح قیمت را از لید قیتوانمیمت کاال باز شده و یف فاکتور، سطوح قیصدور رد

 د.یینما

5۲A ش داده ینمـا کاالهـامـت یسـطح ق 5تنهـا  هاقیمتن حالت در پنجره باز شده یدر اسطح:  5. فقط

 .شودمی

ک یـن پارامتر تیکه ا یدر صورتمبلغ فاکتور بود:  یک فاکتور اگر مبلغ د/پ مساویه اتوماتی. تسو53

افـت ید و مبلغ برگ درییک نمایا برگ پرداخت کلیافت و یدکمه برگ در یداشته باشد، اگر در فاکتور، بر رو

 .شودمیه یک تسویمبلغ فاکتور باشد، فاکتور به صورت اتومات یا پرداخت مساوی

موجـود در فـاکتور را  ید کاالهـایـتوانمین پارامتر یبا استفاده از افاکتور:  بندیدستهف انواع ی. تعر5۴

ن موضوع یگر چاپ شوند. ایک فرم دیک فرم فاکتور و قطعات با یبا  د. به عنوان مثال خدماتیکن بندیدسته

 شرح داده شده است. ۶-15د و فروش قسمت یخر در بخش

 ممینـیممبلغ در فاکتور فروش،  ید برایتوانمین پارامتر یبا استفاده از امبلغ فاکتور فروش:  حداقل .55

 د.یینما نییتع

ک داشته باشد، هنگـام ین پارامتر تیکه ا یدر صورتانبار فعال پر شود:  یکاال از رو فرضپیش. انبار 5۶

انبار  < یموجود < هافرضپیشف یتعر <ه یمربوط به کاال از قسمت اطالعات پا فرضپیشکاالها، انبار  یمعرف

 .شودمی، پر فرضپیش

ن پارامتر یکه ا یدر صورتشماره فاکتور مبدا پر شود:  یاز رو یفاکتور شماره رفرنس خال ی. در کپ57

 .شودمی یز از همان فاکتور کپینمودن فاکتور، مقدار رفرنس ن یک داشته باشد، پس از کپیت
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فـروش  ید بـرایـتوانمینـه ین گزیا یهاتیوضعاز  یکیبا انتخاب مم فروش کاال: ی. نوع کنترل ماکز58

 م.یمم کاال در فاکتور فروش کنترل قرار دهیماکز زشتر ایب

نـه ثابـت را یمات مربوط به هزید تنظیتوانمین پارامتر یا ید جلویبا زدن کلنه ثابت: یهز ی. پارامترها59

لکـرد در اعمال شوند، نحـوه عم ییفاکتورهاچه  ینه ثابت بر روینکه هزید مانند مشخص نمودن ایانجام ده

 نه و ... .یف و هزیقبال تخف

عبارتنـد از ن پارامتر قابل انتخاب اسـت کـه یا ینه برایسه گزفاکتور: تاریخ  بیترت یغام برای. نوع پ۶0

خ یکـه تـار یستم را هنگـامینه روش عملکرد سین سه گزیشود. ا یریغام داده شود و جلوگیبدون کنترل، پ

 .کنندیمن ییباشد تع یقبل یخ فاکتورهاید، قبل از تاریفاکتور جد

انتخـاب ن پارامتر قابـل یا ینه برایهمانند پارامتر قبل، سه گز: هنگام ورود بارکد تکراریغام ی. نوع پ۶1

نـوع  تـوانمیاز مـوارد  یکـیشود. با انتخاب  یریغام داده شود و جلوگیاست که عبارتند از بدون کنترل، پ

 م نمود.یرا تنظ یستم در قبال ورود بارکد تکراریعملکرد س

که  یدر صورتد: یاینده انتخاب شده بیان مربوط به نمایان در فاکتور تنها مشتریست مشتری. در ل۶۲

نـده ینده انتخاب شده در فاکتور به عنوان نمایکه نما یهایحساب یک داشته باشد، تنها اسامیپارامتر تن یا

 .دهدمیش یانتخاب شده را نما هاآن فرضپیش

ک داشـته یـن پارامتر تیکه ا یدر صورتا پرداخت باز شود: یافت ی. هنگام خروج از فاکتور برگه در۶3

 یهـاپرداختد یـتوانمیبرگه د/پ به صورت خودکار باز شـده و  شویدمیکه از فاکتور خارج  یباشد، هنگام

 .نماییدفاکتور را ثبت 

ک یـن پـارامتر تیکه ا یدر صورتد: یایب فرضپیش یبا مشتر یست فاکتورها تنها فاکتورهای. در ل۶۴

 یکه در پارامترهـا یفرضپیش یمربوط به مشتر یست باز شونده فاکتورها تنها فاکتورهایداشته باشد، در ل

 .دهدمیش یانتخاب شده را نما پرفروش یهاصندوق

 یرینشود، جلوگ یریسه حالت جلوگه نشده دارند: یکه فاکتور تسو یانیمشتر ی. صدور فاکتور برا۶5

حسـاب  یجزئـه کـه در اطالعـات یه را دارد. با توجه به تعـداد روز تسـویتعداد روز تسو-یریشود و جلوگ

ه نشـده دارنـد را مشـخص یکـه فـاکتور تسـو یهایحسابستم در برابر ینوع عملکرد س شودمیمشخص 

 (های باالتر)فعال در نسخه .دینمایم

 فرضپیش ین پارامتر، تعداد روزهایبا مقدار دادن به ا د:یخ سررسیمحاسبه تار یروز برا فرضپیش. ۶۶

 (های باالترفعال در نسخه) .گرددمیه فاکتورها مشخص یخ تسویتار یبرا

افـت و پرداخـت: یهنگـام خـروج از برگـه در یفاکتورهـا ی. باز کردن فرم پرداخت شده برا۶7
، فـرم شـویدمیا پرداخـت خـارج یافت یکه از برگه در یکه از اسم پارامتر مشخص است، هنگام گونههمان

 (های باالترفعال در نسخه) .شودمیه فاکتورها باز یجهت تسو یفاکتورها یپرداخت شده برا

نـه )بـدون کنتـرل، ین گزیـا یهاتیوضعاز  یکیبا انتخاب  :یتکرار یورود کد کاال یغام برای. نوع پ۶8

فعـال در ) م.یکنتـرل قـرار دهـ یتکـرار یورود کـد کـاال ید برایتوانمیشود(  یریغام داده شود، جلوگیپ

 (های باالترنسخه
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آزاد صادر شود:  ی، فاکتور به اندازه موجودینبودن موجود یصورت کافل سفارش در ی. در تبد۶9
کمتر از سفارش بود،  یل سفارش فروش به فاکتور فروش، موجودین پارامتر، اگر در هنگام تبدیک زدن ایبا ت

 (های باالترفعال در نسخه) .گرددمیل یتنها مقدار موجود به فاکتور تبد

چنانچه این پارامتر فعال باشد ، زمانیکه  :شود استفاده فاکتور برای دایم و موقت شماره  . از سیستم70

شود برای جلوگیری از خالی ماندن فاکتور شماره فاکتور بـه صـورت اتوماتیـک عـوض کاربر وارد فاکتور می

 (های باالترفعال در نسخه) شود.می

فعال  زمانیکه این پارامتر اشد:. در فاکتورها امکان نمایش کاردکس بر اساس حساب وجود داشته ب71

کـه  آیـدمـی بوجود انتخاب برای حالت دو ،در منوی باالی فرم کسدکار گزینه انتخاب با  باشد در فاکتورها

 (های باالترفعال در نسخه) یکی از آنها کاردکس بر اساس حساب انتخابی در فاکتور است.

 در چنانچـه با استفاده از این پـارامتر حساب:. کنترل صدور فاکتور تکراری در یک روز برای یک 7۲

 .کـرد تنظـیم توان پیغام هشدار و یا جلـوگیریبرای یک مشتری صادر شود می بیش از یک فاکتور روز یک

 (های باالترفعال در نسخه)

در صورتیکه این گزینه فعال باشد، در فرم فاکتورها، مانـده  . نمایش مانده حساب در فاکتورها:73

 شود.حساب فعلی طرف حساب در فاکتور نشان داده می

چنانچه این پارامتر تیک داشـته باشـد هنگـام . هنگام ورود به فرم روی آخرین شماره فعال باشد: 7۴

 شد.خواهد  دهاطالعات آخرین شماره فاکتور نمایش دا های خرید و فروش،بازکردن فرم

 (های باالترفعال در نسخه). تعریف بارکد ردیف: 75

فقـط یکبـار  کاربربا فعال کردن این پارامتر  فاکتور فقط یک بار قابل تبدیل باشد:ارش و پیشسف. 7۶

 (های باالترفعال در نسخه) نماید.سفارش یا پیش فاکتور مد نظر را تبدیل به فاکتور  تواندمی
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 ثبت اطالعات یپارامترها ۴-۱۱
برنامـه  یتـیامن هـایگروه یشـدن( اسـناد بـرا ینحوه ثبت )قطع کنندهمشخصثبت اطالعات  یپارامترها

ثبت اطالعات را انتخاب کرده  یپارامترها < یطیط محیشرا ین پارامتر از منویبه ا یدسترس ی. براباشندمی

 د.ییاستفاده نما Ctrl+F9 یدهایب کلیا از ترکیو 

شده را از جعبه متن مربوط بـه  یقطع ین سند حسابداریک گروه خاص، آخری یکردن اسناد برا یقطع یبرا

 د.یانتخاب کن مورد نظر یتیگروه امن
 

 هشدار یپارامترها 5-۱۱
ت یک داشته باشد، پنجره مربـوط بـه هشـدار وضـعین قسمت تیمربوط به ا 1شماره  که پارامتر یدر صورت

 .شودمیش داده یشروع کار با برنامه نما یاقدامات در ابتدا یماندهزد و سایو سررس هاچک

ب یـا از ترکیـهشدار را انتخاب نموده و  یپارامترها < یطیط محیشرا ین پارامتر از منویبه ا یدسترس یبرا

 د.ییاستفاده نما Ctrl+F4 یدهایکل

 فـرضپیشاقدامات به صورت  یفرم سازمانده هایقسمتاز  کیکدامکه  نماییدد انتخاب یتوانمی نیچنهم

 ش داده شود.ینما
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 گزارشات یپارامترها ۶-۱۱

ن یـبـه ا یدسترسـ ی. بـراباشدمی هاگزارشو  هافرممات یمربوط به تنظ یگزارشات پارامترها یپارامترها

 Ctrl+F2 یدهایب کلیاز ترکا یگزارشات را انتخاب نموده و  یپارامترها < یطیط محیشرا یپارامترها از منو

 د.یاستفاده کن

 :باشندمیر یبه شرح ز پارامترهان یا

ک داشـته باشـد، هنگـام یـن پـارامتر تیـکـه ا یدر صورتم به چاپگر ارسال شود: یمستق هاگزارش. 1

ما یو مسـتق شودنمیش داده ینما هاگزارش یچاپ برا شینماشیپ ...و چاپ فاکتورها، اسناد و  گیریگزارش

 .شودمیچاپ 

ک داشته ین پارامتر تیکه ا یدر صورتش داده شود: یا چاپ نمایآماده قبل از مرور  هایگزارش. فرم ۲

 .شودمیش داده ینما (در آن کاررفتهبه یلدهایشامل نام ف)گزارش  یش گزارش، فرمت کلیباشد، قبل از نما

ن پارامتر شماره صفحات در یداشتن ا کیدر صورت تچاپ شود:  آماده هایگزارش. شماره صفحه در 3

 .شودمیچاپ  هاگزارش

چاپ  گیریگزارشخ ینت گزارش تاریپر یدر باالچاپ شود:  های آمادهدر گزارش گیریگزارشخ ی. تار۴

 .شودمی

 .دهدمیش یقابل چاپ در گزارشات را نما یهاردیفتعداد ف در صفحه: ی. تعداد رد5

 .باشدمیم ین قسمت قابل تنظیگزارشات از افونت گزارشات:  ی. فونت عموم۶

 .کندمین ییگزارشات تع یکاغا را برا فرضپیشز یساکاغا:  فرضپیشز ی. سا7

ک داشته باشد قبل از چاپ ین پارامتر تیکه ا یدر صورتده شود: ی. قبل از چاپ فاکتور مشخصات پرس8

 .باشدمیم یکه مشخصات فاکتور در آن قابل تنظ شودمیباز  ایپنجره فاکتورها

 

 همنکات م
 تلفـن،  یلـدهایف نیچنهمنام حساب وارد شود و  یکه جلو یدر فرم ورود مشخصات فاکتور متن

طرف حساب  ین که مشخصات اصلیز چاپ خواهد شد بدون توجه به اینت نیآدرس و ... هنگام پر

 چه بوده است.

  کنـدمینت از آن استفاده یپر یکه فاکتور برا یکه نوع فرم کنیدمیدر قسمت نوع فرم، مشخص 

ست قابـل ین لی، فرم شما در اایدکرده یفاکتورها طراح یرا برا یچه باشد. به عنوان مثال اگر فرم

 انتخاب خواهد بود.

 فرم فاکتور، نوع  یدر باال فرضپیش، بله انتخاب شده باشد، به طور یتم چند ارزیکه آ یدر صورت

 .شودنمینه چاپ ین گزیشود ا «ریخ» یکه چند ارز ی. در صورتشودمیچاپ  یچند ارز

 انتخـاب شـود، تنهـا  ین انبار استفاده شده باشد و در قسمت انبار، انبـاریاگر در فاکتور از چند

 انبار انتخاب شده باشد. هاآنکه انبار  شوندمیاز فاکتور چاپ  ییهاردیف

 د.یینت فاکتور را مشخص نمایتعداد نسخه پر توانیدمیز یتعداد نسخه ن در قسمت 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa۲31         : پارامترهای برنامه11فصل 

 

ک داشته باشد قبـل از چـاپ ین پارامتر تیکه ا یدر صورتده شود: ی. قبل از چاپ سند مشخصات پرس9

 .باشدمیم یکه مشخصات سند )نوع فرم و تعداد نسخه چاپ( در آن قابل تنظ شودمیباز  ایپنجرهاسناد 

ک داشته باشد قبل از چـاپ ین پارامتر تیکه ا یدر صورتده شود: یچاپ چک مشخصات پرس . قبل از10

 .باشدمیم یکه نوع فرم چک در آن قابل تنظ شودمیباز  ایپنجرهچک 

 

 
 

تم فـرم چـک یاز آ یچک. در صورت رد: فرم چک و دفتریبه دو صورت انجام پا تواندمی هاچکقه چاپ یطر

 د.یکرده باش یکه فرم چاپ چک را خودتان طراح شودمیاستفاده 

ک یـن پـارامتر تیـکـه ا یدر صورتده شود: یافت و پرداخت مشخصات پرسی. قبل از چاپ سند در11

م یدر آن قابـل تنظـ یکه نوع فرم چاپ شودمیباز  ایپنجره افت و پرداختیداشته باشد قبل از چاپ برگه در

انتخـاب نمـود  توانمیشده باشد، از قسمت نوع فرم  یوجه فرم طراحافت یبرگه در یچه برا چنان .باشدمی

 انجام شود. یکه چاپ، با چه فرم

 ده شود.ی. قبل از چاپ دفتر تلفن مشخصات پرس1۲

 ین پارامتر فعال بوده و برایکه ا یدر صورتشرح کاال در فاکتور چاپ شود:  یبه جا ی. مشخصات فن13

د ی. توجه داشته باششودمینام کاال در فاکتور چاپ  یبه جا یوارد شده باشد، اطالعات فن یکاال اطالعات فن

نـام کـاال  یبه جا «*»وجود نداشته باشد عالمت  یکاال اطالعات فن یک داشته و براین پارامتر تیچنان چه ا

 .شودمیچاپ 

ن پارامتر فعـال بـوده و یکه ا یدر صورتشرح کاال در فاکتور چاپ شود:  یبه جا یحات اضافی. توض1۴

. توجـه شودمینام کاال در فاکتور چاپ  یبه جا یحات اضافیوارد شده باشد، توض یحات اضافیکاال توض یبرا

 «*»وجود نداشته باشد عالمت  یحات اضافیکاال توض یک داشته و براین پارامتر تید چنان چه ایداشته باش

 .شودمینام کاال چاپ  یبه جا

ف، یـهر رد یبرا توانیدمیدر فاکتورها شرح کاال در فاکتور چاپ شود:  یف فاکتور به جاید. شرح ر15

ف یـح ردینام کـاال، توضـ ینت فاکتور به جاین پارامتر فعال باشد در پریکه ا ید. در صورتییح وارد نمایتوض

 .شودمیمربوط به آن کاال چاپ 

ن پارامتر، هنگام چاپ یدر صورت فعال بودن ابعد از شرح کاال در فاکتور چاپ شود:  ی. مشخصات فن1۶

 .شودمیز چاپ یمربوط به آن کاال ن یپس از نام کاال، اطالعات فن فاکتور،
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ن پـارامتر، هنگـام یدر صورت فعال بودن ابعد از شرح کاال در فاکتور چاپ شود:  یحات اضافی. توض17

 .شودمیز چاپ یمربوط به آن کاال ن یحات اضافینام کاال، توضپس از  چاپ فاکتور،

ن پارامتر، هنگام یدر صورت فعال بودن ابعد از شرح کاال در فاکتور چاپ شود:  ف فاکتوری. شرح رد18

 .شودمیز چاپ ین مربوط به آن کاال در فاکتور فیح ردیپس از نام کاال، توض چاپ فاکتور،

کـه فـاکتور چـاپ  ین پارامتر فعال باشد، هنگامیچنان چه ا. مانده حساب بعد از فاکتور چاپ شود: 19

ن موضـوع در مـورد یـ. الزم به ذکر اسـت اشودمیش داده یز نمایفاکتور مانده حساب ن ی، در انتهاشودمی

 شده است. یکه توسط کاربر طراح ییهافرمو نه  کندمیبرنامه صدق  فرضپیش یهافرم

 یدر بـاال هـاگزارشن پارامتر، هنگام چاپ یدر صورت فعال بودن اش داده شود: یب گزارش نمای. ترت۲0

 .شودمینت گزارش چاپ یپر یب گزارش در باالیصفحه، نوع ترت

 ی، بـراگیـریگزارشن پارامتر فعال بوده و در هنگـام یچنان چه اش داده شوند: ینما هادامنهر ی. مقاد۲1

نـت یپر یباشد، دامنه محدوده گزارش در باال شدهتعریفا شماره سند محدوده یخ یمانند تار فیلدهااز  یکی

 .شودمیش داده یگزارش نما

ک داشـته باشـد تعـداد کـل ین پارامتر تیکه ا یدر صورت. تعداد کل صفحات در گزارش چاپ شود: ۲۲

 .شودمیصفحات در گزارش چاپ 

، بنـدیگروهک داشته باشد، در هر ین پارامتر تیکه ا یدر صورتصفحه در هر گروه صفر شود:  شماره .۲3

هـر  ید، بـرایـکه چند سند را با هم چاپ کن ی. به عنوان مثال در صورتشودمیک شروع یشماره صفحه از 

 .شودمیک شروع یشماره سند، شماره صفحه از 

 یهـاردیفک داشـته باشـد، اگـر ین پارامتر تیکه ا یصورتدر ف در هر گروه صفر شود: یرد شماره .۲۴

 .شودمیک شروع یف مجددا از یشده باشد، در هر گروه، شماره رد بندیگروه هاگزارش

 .نماییدپ یگزارشات خود تا یچاپ در باال یرا برا ید متن ثابتیتوانمیگزارشات:  یباال ی. متن عموم۲5

گزارش بـه صـورت  یهاردیفن پارامتر، یا یبا انتخاب عدد براگزارش:  یهاردیفر رنگ یی. مقدار تغ۲۶

را مشخص  یزان رنگ خاکستری. عدد انتخاب شده مشوندمی ینه خاکستریرنگ پس زم یان دارایک در می

 .کندمی

ک داشته ین پارامتر تیکه ا یدر صورتفقط خود اطالعات منتقل شود:  XLS. در ارسال اطالعات به ۲7

مانند نام شـرکت  یریو مقاد ابدییمانتقال  هاجدولر یفقط مقاد Excel افزارنرمباشد، در ارسال اطالعات به 

 .شوندمیو ... منتقل ن

ن پـارامتر در هنگـام یـک زدن ایکه مشخص است، با ت گونههمانچاپ شود:  هاگزارش. نام کاربر در ۲8

 (های باالترفعال در نسخه) .دهدمیکه گزارش را گرفته است در گزارش قرار  ینام کاربر گیریگزارش

 

 

 

 
 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa۲33         : پارامترهای برنامه11فصل 

 

  یصنعت یحسابدار یپارامترها ۷-۱۱
. واضح اسـت کـه در حسـابگر باشدمیبرنامه  یات صنعتیم عملی، تنظیصنعت یحسابدار یکاربرد پارامترها

 وجود ندارند. پارامترهان یا ینسخه بازرگان

را  یصنعت یحسابدار یپارامترها < یطیط محیشرا یاز منو یصنعت یحسابدار یبه پارامترها یدسترس یبرا

 د.ییاستفاده نما Alt + F10 یدهایب کلیا از ترکیانتخاب نموده و 

ن پارامتر یبودن ادر صورت فعالک صادر شود: ید به طور اتوماتید تولی. حواله انبار پس از صدور رس1

 .شودمیک صادر یه به صورت اتوماتید، حواله انبار مربوط به خروج مواد اولیتول د انباریهنگام صدور رس

ن پارامتر فعال باشد و حواله انبـار، یچنان چه اک قابل اصالح باشد: ی. حواله انبار پس از صدور اتومات۲

داشـت کـه  ن امکان را خواهـدیک صادر شده باشد، کاربر اید به صورت اتوماتید انبار تولیپس از صدور رس

 ر دهد.ییحواله انبار مربوطه را تغ

ن پارامتر فعـال یچه اچنانک صادر شود: ید به طور اتوماتیبعد از صدور رس ی. سند حقوق کارمزد3

 یسـند حسـابدار دیـد انبار تولیباشد. پس از صدور رس شدهتعریف یمحصوالت، حقوق کارمزد یبوده و برا

 .گرددمیک صادر یبه صورت اتومات یمربوط به حقوق کارمزد

ن پـارامتر یـدر صورت فعال بودن اک قابل اصالح باشد: یپس از صدور اتومات سند حقوق کارمزدی. ۴

 ک توسط کاربر قابل اصالح خواهد بود.یپس از صدور اتومات یسند مربوط به حقوق کارمزد

ن پـارامتر، چنانچـه کـاربر در یـبودن ادر صورت فعال د باعث اصالح فرمول شود: ی. اصالح حواله تول5

 .گرددمیاصالح  ز مواد سازنده(ید، فرمول ساخت محصول )ریجاد نمایا یراتیید تغیحواله انبار تول

چه ن پارامتر چنانیدر صورت فعال بودن اد حواله جداگانه صادر شود: ید انبار تولیف رسیهر رد ی. برا۶

ک حواله جداگانـه ید ید انبار تولیف از رسیهر رد یباشند، برا دشدهیتولن محصول ید انبار چندیک رسیدر 

 .گرددمیصادر 

ن پـارامتر، اگـر یدر صورت فعال بودن ا مت استاندارد صادر شود:یق ید از روید انبار تولیمت رسی. ق7

مـت اسـتاندارد ین کاال از قیانگیمت میق یجابهد ید تولیرس در باشد، شدهنییتعمت استاندارد یکاال ق یبرا

 .شودمیاستفاده 

م یک داشـته باشـد، تسـهین پارامتر تیکه ا یدر صورت م شود:ید تسهیبه نسبت تول هاهزینه. درصد 8

 .شودمید انجام یبه نسبت تول یدیم تولیسربار و مستق یهاهزینه

باشد،  شدهتعریفچند فرمول ساخت  یمحصول یاگر برا ده شود:ید پرسید تولی. فرمول ساخت در رس9

 .نماییدد انتخاب یتوانمید شماره فرمول را ینه، در هنگام تولین گزیک زدن ایبا ت
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 پرفروش یهاصندوق یپارامترها 8-۱۱
ن پارامترهـا از یـ. اروندمیات فروش به کار یع در انجام عملیبه منظور تسر پرفروش یهاصندوق یپارامترها

 هستند. یپرفروش قابل دسترس یهاصندوق یپارامترها < یطیط محیشرا یمنو

 :باشندمیر ین پارامترها به شرح زیا

فاکتورها در نظر گرفته شـود.  یبرا فرضپیش یک مشترین امکان وجود دارد که یا: فرضپیش ی. مشتر1

ست یفاکتور ن ین طرف حساب برایی، هنگام باز شدن فاکتور الزم به تعفرضپیش یدر صورت انتخاب مشتر

 انتخاب شده است. فرضپیشو به طور 

از یـک داشته باشد. پس از صدور فاکتور نین پارامتر تیکه ا یدر صورت. فاکتور هنگام خروج چاپ شود: ۲

. توجـه داشـته شـودمیچـاپ  ید، فاکتور قبلیست و بالفاصله پس از زدن فاکتور جدیبه زدن دکمه چاپ ن

ن یـیفاکتور فـروش فـرم تع یبرا ۴که در پارامتر شماره  کندمیعمل  یدرست به ین پارامتر زمانید که ایباش

 ک نداشته باشد.یز تیگزارشات ن یاز پارامترها 8شده باشد و پارامتر شماره 

چـاپ را  فـرضپیشتعداد  توانمین پارامتر یدر افاکتور فروش:  یتعداد نسخه چاپ برا فرضپیش. 3

 ن نمود.ییفاکتور فروش تع یبرا

 یشده با چه فرمـچاپ یکه فاکتورها کنیدمین پارامتر مشخص ی: در ا3و  ۲و  1فرم چاپ نسخه  :۶و  5و  ۴

د کـه ین بخش داریفرستاده شوند. به عنوان مثال در شرکت خود چند ینترینت گرفته شوند و به چه پریپر

ن یـبـا اسـتفاده از اگر شبکه هسـتند. یکدیبا  هابخشن ی. اایدنموده یک فرم خاص خود را طراحیهر  یبرا

 د.ینتر همان بخش بفرستینت هر بخش را با فرم مخصوص خود چاپ نموده و به پریپر توانیدمیپارامتر 

 .رودیمع به کار یسر یفاکتورها یباالست که برا یهمان پارامترها: 10و  9و  8و  7

د در یـف جدیپارامتر ردن یک داشتن ایدر صورت تشود:  یف باال کپیف فاکتور از ردی. مشخصات رد11

 .شودمیف باال صادر یفاکتور مشابه رد

ف یـن پـارامتر در ردیـدر صورت فعال بـودن است کاالها باز نشود: یانتخاب کاال در فاکتور ل ی. برا1۲

 .باشدمید ین امکان هنگام استفاده از دستگاه بارکد مفی. اشودنمیست کاالها باز یفاکتور، ل

ک داشته باشد، پس از چـاپ ین پارامتر تیاگر اافت مربوطه چاپ شود: یبرگه در . بعد از چاپ فاکتور13

 .شودمیه فاکتور چاپ یافت مربوط به تسویفاکتور، برگ در

 .کندمیچاپ بعد از فاکتور مشخص  یافت را براینوع فرم برگ درافت: ی. نوع فرم چاپ برگ در1۴

 یو در صورت ن پارامتریک داشتن ایدر صورت تفاکتورها بعد از چاپ فاکتور:  بندیدسته. چاپ تمام 15

 .شوندمیچاپ  هایبنددستهن ید، تمام ایکرده باش بندیدستهکه کاالها را 

فـاکتور  ن پـارامتریـک داشتن ایدر صورت تک بار چاپ شوند: یتنها  هافرمفروش در  ی. فاکتورها1۶

 د.ید چاپ کنیتوانمیک بار یفروش را تنها 

گر بعـد از یک داشته باشد، دین پارامتر تیکه ا یدر صورتشده قابل اصالح نباشند: چاپ ی. فاکتورها17

 .نماییدد آن را اصالح یتوانمیچاپ فاکتور ن
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ن یـکـه ا یدر صـورتبود، مانده حساب چاپ نشود:  فرضپیش ی. اگر طرف حساب فاکتور مشتر18

 .دهدمیش نیانتخاب شده را نما 1که در پارامتر  یفرضپیش یحساب مشتر ک داشته باشد، ماندهیپارامتر ت

جـاد یک داشته باشد، با این پارامتر تیکه ا یدر صورت شود: یف باال کپی. مشخصات انبار فاکتور از رد19

 .شودمی یکپ یف قبلید در فاکتور، شماره انبار آن از انبار ردیف جدیرد

 (های باالترفعال در نسخهصندوقهای فروش: ). پارامترهای نمایشگر ۲0

اعمال هزینه ثابت در فاکتورهای سریع: چنانچه این پارامتر فعال باشد، هنگام صـدور فـاکتور . ۲1

سریع، بعد از انتخاب کاال با توجه به نوع هزینه ثابت کاال در قسمت اطالعات جزیی، هزینـه ثابـت 

 .ورت اتوماتیک به فاکتور سریع اضافه خواهد شدصهمانند مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به 

 

 

 ال کاالیسر یپارامترها ۹-۱۱
 یال بـرایک داشته باشد، ورود سـرین پارامتر تیکه ا یدر صورتباشد:  یال در فاکتور اجباری. ورود سر1

خواهـد  یک خورده است، اجبـاریت هاآن یال برایتم سری، آیاقالم موجود اطالعاتکه در قسمت  ییکاالها

 شد.

ک داشته باشـد، ین پارامتر تیاگر اده شود: یال کاال پرسیکد و نام کاال سر ی. در فاکتور فروش به جا۲

ال مورد نظـر یکه سر شودمیش داده ینما هاسریالست یکد و نام کاال، ل یهنگام صدور فاکتور فروش، به جا

 قابل انتخاب است.

مقدار  توانمیال از کاال یهر سر یک داشته باشد، براین پارامتر تیاگر امقدار باشد:  یال کاال دارای. سر3

تعداد یا مقـدار هنگام صدور فاکتور خرید یا رسید انبار، در ستون مقدار سریال که در صورتی اختصاص داد.

 گیرد.فرض در ستون مقدار در فاکتور قرار میآن مقدار به صورت پیشکنیم در هنگام فروش  اردن را وآ

ک نداشته باشد، هنگام صـدور ین پارامتر تیاگر استند قابل فروش باشند: یکه موجود ن ییهاسریال. ۴

 .اندشدهستم یفروخته شود که قبال وارد س ییهاسریالد از یفاکتور فروش حتما با

ک داشـته یـن پـارامتر تیکه ا یدر صورتمربوطه چاپ شود:  یهاسریالست ی. بعد از چاپ فاکتور ل5

 .شودمیز چاپ یمربوط به فاکتور ن یهاسریالست یباشد، پس از چاپ فاکتور ل

نوع فرم چاپ سریال و پرینتـر  توانمی ،پس از چاپ فاکتور هاسریالچاپ  یبراال: ی. نوع فرم چاپ سر۶

 مخصوص را انتخاب نمود.

 یهاگزینـهرا کنترل نمود کـه  یال تکراریورود سر توانمین قسمت یدر ا: یال تکراری. نوع کنترل سر7

 .باشندمیشود و بدون کنترل قابل انتخاب  یریداده شود، جلوگغام یپ

 یکاالهـا ین پارامتر، در فاکتورها برایک زدن ایبا تال کاالها در فاکتور باز نشود: یست انتخاب سری. ل8

 .شودمیال باز نیک پنجره ورود سریال دار، به طور اتوماتیسر
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د نحـوه برخـورد بـا یـتوانمین پـارامتر یم ایبا تنظدر برگشت از فروش:  یخ گارانتی. نوع کنترل تار9

 .نماییدگاشته است را مشخص  هاآن یخ گارانتیکه از تار یهایروشبرگشت از ف

گزینـه تیـک داشـته باشـد لیسـت اگر ایـن  لیست سریال ها براساس تاریخ پایان گارانتی باشد:. 10

 شود.به ما نمایش داده میمرتب و د در سیستم براساس تاریخ گارانتی، های موجوسریال

 

 دفتر قسط یپارامترها ۱0-۱۱
م مبلغ کل بر یک داشته باشد، اگر تقسین پارامتر تیکه ا یدر صورتنگ در قسط اول انجام شود: ی. روند1

 .شودمین قسط در نظر گرفته یاول ین مانده بر رویتعداد اقساط مانده داشته باشد، ا

را  یافتیـن قسمت حساب مرتبط مربوط به درآمد اقساط دریدر اافت شده: ی. حساب درآمد اقساط در۲

 .کنیدمیمشخص 

را  یافتنیـره اقسـاط دریـن قسمت حساب مرتبط مربوط به ذخیدر ا: یافتنیره اقساط دری. حساب ذخ3

 .کنیدمیمشخص 

را  ینه اقساط پرداختـین قسمت حساب مرتبط مربوط به هزیدر انه اقساط پرداخت شده: ی. حساب هز۴

 .کنیدمیمشخص 

را  یره اقسـاط پرداختنـین قسمت حساب مرتبط مربوط به ذخیدر ا: یره اقساط پرداختنی. حساب ذخ5

 .کنیدمیمشخص 

قسـط را کـه در دفتـر قسـط  فـرضپیشن قسمت شماره فرمت یدر اقسط:  فرضپیش. شماره فرمت ۶

 د.ین کنیید تعیتوانمیاست  شدهتعریف
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 سواالت متداول
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 شود.داده می «نیستی متصل افزارسختقفل » مشکل: در هنگام باز شدن برنامه، پیغام 

 :افزاریسختپیغام قفل دالیل 
 .قفل چراغ نبودن روشن یا سیستم پشت قفل نبودن - 1

 :برای رفع این مشکل باید به یکی از دو روش زیر عمل کرد :لکام بطور قفل درایور نشدن نصب - ۲

 صورت به برنامه مجدد نصبClient برنامه نصب شاخه همان در صحیح دی سی با. 

 Remove و پنل کنترل از قفل درایور کردن Restart، فایل کردن اجرا سپس SSD نصـب و 

 .قفل درایور مجدد

 .Antivirus یا Firewall بودن روشن - 3

 .نباشد سیستم روی دیگری قفل که کنید چک - ۴

5 - Restart قفل:  یهاسیسرو کردنStart  ره ج، پنبازکردهویندوز راControl panel  را انتخـاب سـپس

ره جـ، در پنکنیـدمیرا انتخـاب  Servicesگزینـه  کلیک کرده، سـپس را Administrative Toolsگزینه 

Services  یهانـهیگزبـر روی Sentinel Protection Server  وSentinel Keys Server  وSentinel 

Security Runtime  راست کلیک کرده و دکمهRestart  میکنیمرا انتخاب. 

 .Sentinel یعنی آن درایور یا قفل بودن قدیمی - ۶

 داخـل از Prgset.dll فایـل کردن کپی راه، بهترین. Prgset همان عنیی برنامه نسخه با قفل تطابق عدم - 7

 .است برنامه نصب شاخه در برنامه دی سی

 در حالت شبکه، اگر کالینت پیغام قفل بدهد باید تنظیمات زیر انجام شود: -8

را  Open File Locationگزینـه  propertiesبرنامه راست کلیک کرده سپس در قسـمت  Shortcutروی 

 باز کرده، بین دو تگ Notepadرا با برنامه  Sntlconfigکلیک کرده، فایل 

<AccessMode>  میکنیمآی پی کامپیوتر سرور و یا اسم کامپیوتر سرور را تایپ. 

 

 :در شـود.غام امکان ارتباط وجود ندارد داده مییه پیهنگام انتخاب شرکت، پس از چند ثان مشکل

 دو حالت امکان نمایش چنین پیغامی وجود دارد:

که برای رفع مشکل آن بایستی بـر روی گزینـه  شودمیپیغام بالفاصله بعد از انتخاب شرکت نمایش داده -1

 فـرضپیشاز  اگر وارد نمایید. دیانمودهرا که از قبل تعریف  Sql بهبله کلیک کرده و نام و کلمه عبور مربوط 

 shygun2008شـما  Sql مربـوط بـه  name instanceو  دیانمودهشایگان سیستم استفاده  افزارنرمنصب 

 را وارد نمایید. 1۲3@1۲3و رمز عبور  saنام کاربری  باشدمی

 

 داده شد:در صورتی که پیغام پس از مکث به شما نشان -۲

برای رفع مشکل آن ابتدا از خاموش بودن فایروال و غیر فعال بودن آنتی ویروس اطمینان حاصل نمایید در 

 غیر این صورت از منوی
  Start->All program->Microsoft Sql Server->Configuration Tools->Sql Server 

Configuration Manager  
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 اطمینان حاصل فرمایید. sql یهاسیسرواز استارت بودن 

  :؛ شودها فرمت صحیحی ندارد و به درستی نمایش داده نمیچاپ، برای گزارش شینماشیپمشکل

 شود.مثال نیمی از گزارش نمایش داده نمی

 پاسخ:  باید این دو مورد بررسی شود:

 A4سایز پیش فرض کاغـا  7پارامتر شماره  <-پارامترهای گزارشات  <-در شرایط محیطی  – 1 

 انتخاب شده باشد.

ــوان Devices and Printersدر قســمت  Control Panelدر  – ۲  ــه عن ــر درســتی ب              پرینت

Set as Default .انتخاب شده باشد 

 :شوند.ش داده نمیینما یبه درست یهنگام باز شدن برنامه، متون فارس مشکل 

 ۲شتر به بخش یاطالعات ب یبرااست  xp اگر ویندوز شماندوز انجام نشده است. یو یفارسمات یتنظ :پاسخ

 د.ییمراجعه نما ۲-۲قسمت 

 :نماییدمیاستفاده و باالتر  Sevenاگر شما از ویندوز 

را باز  Region and Language برای حل این مشکل از منوی استارت به کنترل پنل مراجعه کرده و گزینه

 :کنید
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 .قرار دهید Persianزبان را روی  Formatاز تب 
 

  
قـرار دهیـد و  Persianرا روی  بزنید و آن را …Administrative ،Change system localeسپس از تب 

 سیستم را ریستارت کنید.
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  شود.، آیتم مورد نظر با این که وجود دارد پیدا نمیجستجوهامشکل: در 

 یمربـوط بـه جسـتجو خـال یهامتننه مورد جستجو، تمام جعبه یر از گزید که غینان حاصل کنیاطم :پاسخ

. پـس شـودمیک کاراکتر در نظر گرفتـه یز به عنوان ی( نیخال ی)فضا Spaceد که یباشند. توجه داشته باش

 نخورده باشد. Spaceمتن  یهاجعبهد که داخل یمطمکن شو

 

 شود.ست داده مییح نیصحغام رمز یمشکل: هنگام وارد کردن رمز ورود، پ 

د. یـد و سـپس رمـز را وارد کنیـر دهییبوردتان را تغیزبان ک Alt+Shift یدهایب کلیبا فشردن ترک :پاسخ

را  Caps Lock  کلیـد که مشکل برطرف نشـد یر کرده باشد. در صورتییامکان دارد زبان ورود اطالعات تغ

 روشن باشد. Caps Lockد یممکن است کل کنترل نمایید.

 شود در حـالی های برنامه نام کاربر و رمز ورود پرسیده میمشکل: در هنگام انتخاب برخی گزینه

 که رمزی تعریف نشده است.

 .باشدمی 777777 فرضپیشو رمز ورود  adminستم یس فرضپیشنام کاربر  :پاسخ

  کنیم اصالح اطالعـات انتخـاب مـی –مشکل: هنگامی که گزینه اصالح داخلی را از منوی پرونده

 شود مبنی بر این که امکان دارد این عمل به سیستم صدمه بزند.پیغامی نمایش داده می

ر قطع شدن برق در هنگـام یدر موارد خاص نظ یول ؛کندمیبه اطالعات وارد ن یاصدمهن عمل یخود ا :پاسخ

از  ن کارین بهتر است قبل از انجام اید بنابرایش آیپ یوتر ممکن است مشکالتیشدن کامپ Resetا یاصالح و 

 د.یه کنیته یبانیاطالعات، پشت

  مشکل: هنگام پشتیبانی اطالعات، برنامهWinRar دهد.پیغام خطا می 

 یـیل اجرایـفا WinRar نصب شده است، از داخل فولدر برنامه WinRarستم شما برنامه یاگر در سپاسخ: 

WinRar.exe د.یکن یرا داخل فولدر برنامه کپ 

 < یعموم یپارامترها < یطیط محیشرا یتک کاربره، از منو هایبرنامهاگر هنوز مشکل رفع نشده است، در 

د یـ، باکنیـدمیکه از نسخه شبکه استفاده  ید. در صورتیجعبه متن مربوط به شاخه موقت سرور را پاک کن

ن یـدر ا (Full Share)کامـل دارنـد  یتمام کاربران به آن دسترسـوتر سرور که یک فولدر در کامپیر یمس

 قسمت وارد شود.
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  مشکل: خروجی برخی از گزارشات با سایر گزارشات متفاوت اسـت و یـا نتـایج صـحیحی را بـر

 .گرداندینم

د. ضمنا در قسـمت ینان حاصل کنیاطم (مرتبط هایحساب)ستم یس یهافرضپیشح یف صحیاز تعر :پاسخ

د به یستم را چک کنیس یاست، خطاها یاصالح اطالعات قابل دسترس <پرونده  یکه از منو یمقدماتاصالح 

 صادر شده باشد. یفاکتورها سند حسابدار یتمام ید که برایعنوان مثال کنترل کن

 دهدمشکل: حساب سود و زیان حاصل از فروش عددی غیر واقعی را نشان می 

. دهـدمیان ناخالص را نشان یان حاصل از فروش، سود و زیحساب سود و زد که یاوال توجه داشته باش :پاسخ

ک یـنشده باشد. ممکن است در کـاردکس کـاال در  یکاال و کاردکس کاال منف ید که موجودیا کنترل کنیثان

د انبـار را قبـل از یا رسید و یخ فاکتور خرید تاریرفع مشکل با یشده باشد. برا یمنف یخ خاص موجودیتار

 د.یا حواله انبار بزنیفروش و 

 ج درســت یشـرکت، نتـا یهـای کلـان، در گزارشیـو سـود و ز ترازنامـههـای مشـکل: گزارش

 .گردانندیبرنم

 یحیج صـحینتـا هـاگزارشن یـباشد تـا ا شدهتعریفد درست یف حساب، نوع حساب بایهنگام تعرپاسخ: 

 برگردانند.

  اندها غیر فعال شدهفاکتور یا سند برخی از ستونمشکل: هنگام ورود ردیف 

را « ر فعـال کـردن سـتون جـدولیـا غیفعال »نه ید و گزیک کنیتر ستون مربوطه راست کلیت یرو :پاسخ

 د.یانتخاب کن

 کد ندارند. یلیهای تفصحساب:مشکل 

جـاد یتر به بخـش اشیحات بیتوض ی. براایدکردهنه استاندارد را انتخاب یجاد شرکت گزیشما هنگام ا :پاسخ

 د.ییشرکت مراجعه نما
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 13فصل 
 

 هاپیوست
 

 
 

 کلیدهای میانبر

 Assetو   PayRollبا   Cyber Accountارتباط 

 هانوع حساب

 5/8نسبت به نسخه  9امکانات حسابگر نسخه 

 سیستمسایر محصوالت شایگان
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 انبریم یدهایست کلیل ۱-۱۳
Alt+1 : فروش 

Alt+2 : خرید 

Alt+3 : برگشت از فروش 

Alt+4 : برگشت از خرید 

Alt+5 : رسید انبار 

Alt+6 : حواله انبار 

Alt+7 : انتقال بین انبارها 

Alt+8 : فاکتور فروشپیش 

Alt+9 : رسید انبار تولید 

Alt+C : های اصلیمعرفی حساب 

Alt+D : برگ دریافت وجه 

Alt+F : هاعملیات بستن حساب 

Alt+G : اطالعات اقالم موجودی 

Alt+H : تعدیل اضافی 

Alt+K : سفارش خرید 

Alt+L  :های پرداختنیچک 

 Alt+M: تغییر دوره مالی 

 Alt+N: تعدیل نقضانی 

 Alt+O: سفارش فروش 

Alt+P : برگ پرداخت وجه 

 Alt+R: های دریافتنیچک 

 Alt+S: صدور سند حسابداری 

 Alt+T: انتقال به دوره مالی جدید 

Alt+U: حاف اطالعات یک دوره مالی 

Alt+Y  : 1متون کمکی 

Alt+Z  :معرفی دسته چک جدید 

Ctrl+A  :معرفی شرکت جدید 

Ctrl+B  :پشتیبانی اطالعات 

Ctrl+C  :کپی از پرونده 

Ctrl+K  :ورود نرخ روزانه ارزها 

Ctrl+L  :ماشین حساب 

Ctrl+N  : دفترچه راهنمای تلفن 
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Ctrl+O : انتخاب یک شرکت 

Ctrl+P : چاپ 

Ctrl+Q  :رفتن به ردیف ها 

Ctrl+R  :بازیابی اطالعات 

 Ctrl+T :دفتر سررسید/سازماندهی اقدامات 

Ctrl+X  :برداشتن از پرونده 

Ctrl+V  :کپی در پرونده 

Ctrl+Y  : ۲متون کمکی 

Ctrl+F2   :پارامترهای گزارشات 

Ctrl+F4 : پارامترهای هشدار 

Ctrl+F6 : پارامترهای عمومی 

Ctrl+F7 : پارامترهای حسابداری 

Ctrl+F8 : پارامترهای خرید وفروش 

Ctrl+F9 : پارامترهای ثبت اطالعات 

Alt+F10 : پارامترهای حسابداری صنعتی 

F1 : راهنما 

F2 :  ذخیره 

F3 : جدید 

F4 : تغییر تاریخ سیستم 

Shift+1 : صورتحساب مشتری 

Ctrl+Delete : حاف ردیف 

Insert : های فاکتور و سند حسابداریایجاد یک ردیف بین ردیف 

Ctrl+Insert : های فاکتورانتخاب همه ردیف 

Alt+Insert :  ردیف در فاکتورانتخاب 

 Alt+W :ردیف فاکتوردر  کاردکس کاال 

Shift+3 :  کاردکس کاال 

Ctrl+F1 : لیست کلید سریع 

Ctrl+Tab  :حرکت بین فرم ها 

Ctrl+M  :ارسال پیام کوتاه 

Ctrl+2  :حساب در یک نگاه 

Ctrl+4  :کاال در یک نگاه 

Ctrl+\ :پشتیبانی سریع 
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و  (PayRoll)حسـابگر بـا حقـوق دسـتمزد و پرسـنلی  افـزارارتباط نرم ۲-۱۳

  (Asset)  حسابداری اموال
ر بـاز یـو پنجـره ز دیـنکل را انتخـاب یـافت سند موقت از فایدر  >سند موقت   >ات روزانه یعمل یاز منو

 شود:می

 
 

بـرای دریافـت افت نمایید. یستم دریخارج از س TXTبا فرمت  ییهالیتوانید اسناد را از فان حالت مییدر ا

اسناد در برنامه حقوق دستمزد و پرسنلی و حسابداری اموال، پـس از ارسـال سـند حسـابداری در برنامـه 

در برنامه حسابگر در قسمت دریافـت سـند موقـت از فایـل، (، TXTمربوطه و ذخیره فایل )فایلی با فرمت 

کردن نـوع کنیم و بـا مشـخصمسیر فایل محتوای سند حسابداری حقوق دستمزد و یا اموال را انتخاب مـی

 زنیم.فرمت، دکمه شروع و دریافت را می

 

 

 هاحسابنوع  ۳-۱۳
ف شـود. نـوع یـتعر ید به درستیبا نوع حساب «یاطالعات کل»، در برگه یلیتفص هایحساب یهنگام معرف

دارد.  یادیت زیاهم یان دوره مالیدر پا هاحسابن بستن یان و ترازنامه و همچنیحساب، در گزارش سود و ز

 و نوع حساب مربوط به آن نشان داده شده است. یلیتفص هایحساباز  هایینمونهر یدر جدول ز
 نوع حساب نام حساب

 درآمد-م-س/ز فروش

 هاموجودی-د-تراز کاال( ی)موجود یموجوداقالم 

 شدهتماممت یق-م-س/ز فروش رفته یکاال شدهتماممت یق

 اندوخته ه ویسرما-ح.ص.سهام-د-تراز هیسرما

 ردکعمل-حقوق صاحبان سهام-د-تراز یان سال جاریسود و ز

 یسنوات-حقوق صاحبان سهام-د-تراز ان انباشتهیسود و ز

 ینقد-د-تراز صندوق
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 ینقد-د-تراز هابانک هایحساب

 یپرداختن هایحساب-د-تراز پرسنل هایحساب

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز انیمشتر هایحساب

 یپرداختن هایحساب-د-تراز اتیمربوط به مال هایحساب

 یدیر تولیغ هایهزینه-م-س/ز و ... ( ی، مالیادار) یدیر تولیغ یهاهزینهانواع 

 یدیتول هایهزینه-م-س/ز یدیتول یهاهزینه

 درآمد-م-س/ز ان حاصل از فروشیسود و ز

 واسط هایحساب-د-تراز ن انبارهایحساب انتقال ب

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز مساعده حقوق کارکنان

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز نانکارکالحساب  یعل وام و

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز هاپرداختپیش

 یپرداختن هایحساب-د-تراز کارکنانمه حقوق یب

 یپرداختن هایحساب-د-تراز فروشندگان هایحساب

 یپرداختن هایحساب-د-تراز یاسناد پرداختن

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز یافتنیاسناد در

 کانباشته استهال-د-تراز ثابت یانباشته دارائ کاستهال

 یسنوات-سهامحقوق صاحبان -د-تراز یاندوخته قانون

 یپرداختن هایحساب-د-تراز هادریافتش یپ

 درآمد-م-س/ز دیفات خریتخف

 یدیر تولیغ هایهزینه-م-س/ز فات فروشیتخف

 یجار هایبدهیر یسا-د-تراز یالت بانکیتسه

 ینقد-د-تراز هاناگردتنخواه

 هاداراییر یسا-د-تراز ازهایحق االمت

 ثابت یهاییدارا-د-تراز ثابت مشهود هایدارائی

 ثابت یهاییدارا-د-تراز در دست احداث هایدارائی

 یجار هایبدهیر یسا-د-تراز نانکارکان خدمت یپا یایره مزایذخ

 یافتنیدر هایحساب-د-تراز انیمشتر ارکسپرده حسن انجام 

 واسط هایحساب-د-تراز یانتظام هایحسابطرف 

 یدیر تولیغ هایهزینه-م-س/ز سوخت شده یهاطلب

 درآمد-م-س/ز متفرقه عاتیفروش ضا
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 5/8به نسخه نسبت  ۹نسخه حسابگر امکانات  ۴-۱۳
بعضی  5/8نسخه افزار حسابگردر نرمشده است.  عرضههای متنوع ر نسخهد بنا به امکانات افزار حسابگرنرم

باشـند و در صـورت های باالتر موجـود میدر نسخه و غیر فعالرا مشاهده میفرمایید که از منوها و امکانات 

 باشد.برنامه برای شما فراهم می ارتقاینیاز به آن امکانات، امکان 

 باشد:بدین شرح می 5/8نسبت به حسابگر نسخه  9نسخه  (Cyber Account) انات حسابگرکبرخی از ام

 یاز گـردش جـار یریبدحسـاب و جلـوگ یهـایاز جار (Black list)اه یست سـیه لیان تهکام .1

 بدسابقه.

هـر  ی( براکگران )خرج چید یو جار یشخص یاز جار یافتین سقف اعتبار اسناد درییان تعکام .۲

 طرف حساب.

ه یـلک Online بـا ترجمـه  ی/ فارسـیسـیانگل یاربر در نسخه هاکافزودن زبان سوم به دلخواه  .3

 افزار.مندرجات در نرم

 االها به صورت انبوه.ک یژگیف ویاز تعرد با استفاده یجد یاالهاکجاد یان اکام .۴

سـت از یه لیـامل ارسـال و تهکتور با اطالعات کفا یهافیاالها در ردکط ارسال یان درج شراکام .5

 .یلکبصورت  یارسال یتورهاکفا

 پخش. یهاتکشر یمناطق، مناسب برا یبندان دستهکها در چند سطح با امف محلیان تعرکام .۶

اطالعـات  یروزرسـانب، نقاط فروش و ...( همراه با بهها )شعتکن شریافت اطالعات بیارسال و در .7

 ها، کاال، اسناد و فاکتورها(.مرتبط )چارت حساب

 گر.ید یهاتکاز شر کافت اطالعات دفتر چیان ارسال و درکام .8

د یـنگـاه )اطالعـات خالصـه و مف یکاال در کنگاه و  یکت درکنگاه، شر یکگزارشات حساب در .9

 ع(.یسر یکاال با دسترسحساب، شرکت و 

 مشخصه کاال )اضافه کردن مشخصات و تنوع کاالیی مانند رنگ، اندازه و ... به یک کد کاال(. .10

 .Quick Reportهای بیشتر نسبت به گزارشگر با قابلیت (Fast Report)افزودن گزارشات پویا  .11

 .Excelارسال به  یبرا یگزارش یلد هایان انتخاب فکام .1۲

هایی کـه بـرای زنامه و دفتر کل ماهانه )خالصه سـند ماهانـه بـرای شـرکتگزارش دفتر کل رو .13

 .نمایند(افزار را به دارایی اعالم میدفترنویسی، نام نرم

 گزارش حجم فروش مشتری براساس ماه و محل. .1۴

 گزارش مشخصه کاال. .15

 و اسناد. Fast Reportدسترسی به رکورد ها برای مراکز هزینه و گروه مراکز هزینه در گزارشات .1۶

 امکان چاپ اتوماتیک نام کاربر در گزارشات. .17

 .Shift+1دوره های قبل در گزارش شناورهای تفصیلی و تفصیلی نمایش صورت حساب .18

ت جهت پاس کشر یکنسبت به تعهدات نزد یخ آتیبه تار یافتیدر کها و چکسه مانده بانیمقا .19

 .یپرداخت یهاکشدن چ
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عات کلی حساب جهت جستجوی سریع )با استفاده از اضافه شدن فیلد کد اشتراک در اطال .۲0

توان درفیلدهای نام حساب با نام کد اشتراک نیز جستجو و آیتم مورد نیـاز کد اشتراک می

 را سریعتر پیدا نمود(.

 فرض تسویه مشتریان در اطالعات جزیی حساب.تعیین تعداد روز پیش .۲1

 یش از یک بار.پارامتریک شدن امکان تبدیل پیش فاکتور و سفارش به ب .۲۲

 ها و مطالب مورد نظر به فاکتورها، دفتر چک و ... .امکان پیوست فایل .۲3

 امکان بازکردن چندین شرکت یا چندین دوره مالی متفاوت به صورت همزمان. .۲۴

منو پرداخت سریع در فاکتور فروش و فـروش سـریع بـا امکـان اتصـال مسـتقیم بـه دسـتگاه  .۲5

 خوان بانکی.کارت

انتخـاب کاالهـا توسـط تصـاویر کلید دسترسی سریع به کاال در فاکتورها و فاکتور سریع جهت  .۲۶

 شده.پیوست

 .یصادر شده بر اساس سطوح دسترس یتورهاکفاشیان ثبت پکام .۲7

 تبدیل سفارش به فاکتور با مقادیر موجود در انبار. .۲8

 .یامت فروش کاالها به صورت دستهیر قییان تغکام .۲9

 ره آن.ینبار، چاپ جداول مربوطه و ذخا یصدور برگ خروج .30

 امکان ترکیب اسناد به تفکیک اسناد فاکتوری و غیر فاکتوری در هر روز. .31

 در فاکتورها.های توزین مانند ترازو و ... اال از دستگاهکن خالص درج اتوماتیک اطالعات وز .3۲

 بارکد. ۲1افزایش تعداد بارکدهای یک کاال تا  .33

 ت طرف حساب.ان ورود مسافت در اطالعاکام .3۴

 اضافه نمودن اتوماتیک مقدار یک کاال در ردیف فاکتور با هر بار اضافه خواندن بارکد آن کاال. .35

 اربر.کن ییقه بال استفاده ماندن با تعیبرنامه پس از چند دق یکبسته شدن اتومات .3۶

 ان با مانده معوق.یمشتر یتور براکپارامتر ممانعت از صدور فا .37

 .یتور فروش مشترکفاه یش فرض تسویپارامتر پ .38

 کد چیسررس یخ مجاز برایثر تارکبا تعیین حدا یه مشتریتسو کد چیش فرض سررسیپارامتر پ .39

 خ سیستم.ینسبت به تار

 پارامتر امکان تغییر در ارسال. .۴0

 نترل.کان ثبت سند پس ازک( و امیکنترل )تکجهت  یردن سند حسابدارکدارنشان .۴1

رها جهت استفاده از بارکد برای ورود کاال همراه با تعداد یا امکان استفاده از بارکد ردیف در فاکتو .۴۲

 وزن و قیمت کاال.

 تور.کد فایسررس یش فرض تعداد روز براین پییتع .۴3

 محاسبه راس بر اساس مانده بدهکاری خریدار. .۴۴

 جدید. ید نشده( به دوره مالیخرج شده )سررس یهاکو چ یبرگشت یهاکخچه چیارسال تار .۴5

 برای کاربران در فاکتور فروش و فروش سریع.اضافه شدن تسویه  .۴۶

 ننده.کافت و پرداخت بر اساس صادریدر یهابه برگه ین دسترسییان تعکام .۴7

 .Adminاربران به اسناد صادر شده دیگر کاربران توسط ک ین اجازه دسترسییتع .۴8
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 ها.امکان فعال کردن نمایش آدرس حساب در لیست حساب .۴9

 یهاش صـندوقیتور در صفحه نمـاکش مبلغ فایپرفروش و نماهای پارامترهای نمایشگر صندوق .50

 .(P.O.S)فروشگاهی 

 ط ارسال و سهام.ی، دفتر اقساط، شراشناور یلیصدر تف یاضاف یلدهایافزودن ف .51

 امکان جستجوی سریع کاال برای انتخاب سریع کاال در فاکتور. .5۲

ها و ثبـت تغییـرات حسـاباضافه شدن پارامترهای مدیریتی ثبت تغییرات قیمت کاالها، ثبـت  .53

 تغییرات کاالها.

 در فاکتورها.شناور فعال کردن نمایش مانده حساب تفصیلی  .5۴

 تورها.کاال( در فاکا وزن یاربر )مانند حجم کاز یمورد ن یر عددیمقاد یافزودن دو ستون برا .55

بندی )نسـخه حسابداری تجزیه کاال برای تفکیک مواد به چند محصـول مناسـب صـنایع بسـته .5۶

 تی(.صنع

های محصـوالت در رسـید انبـار امکان مشاهده فرمول ساخت مورد استفاده در هر یک از ردیف .57

 تولید )نسخه صنعتی(. 

های دائمی و موقت همراه با صدور سند اختتامیه در پایان دوره مـالی بـه تفکیـک بستن حساب .58

 ، ارز و مرکز هزینه.شناوریلی صهای تفحساب

 فاکتورها به فاکتورها و اسناد دیگر.های اسناد و امکان کپی ردیف .59

 امکان تعریف روز بازدید )سرکشی به حساب(. .۶0

( ازطریق فاکتورهـا، سـند، گزارشـات، SMSامکان ارسال پیام کوتاه از طریق وب سرویس )پنل  .۶1

 برگه دریافت و پرداخت و ...  .

 امکان مشاهده فاکتور مرتبط در سفارش و پیش فاکتور. .۶۲
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 سیستمسایر محصوالت شرکت شایگان 5-۱۳
 حسابگر ویژه پخش

تخصصی باشد و با امکانات افزار ویژه پخش کلیه امکانات نرم افزار حسابگر بازرگانی و صنعتی را دارا مینرم

بندی کاالها با سطوح نامحدود، فروش، گروهنمایندگان  مدیریت تخفیفات به مشتریان، مدیریت پورسانت

خواب سرمایه و امکان  اطالعات دریافت وجوه نقدی و چک از مشتریان در لیست، تهیه گزارشاتدرج سریع 

برخی از امکانات برنامه به شرح  باشد.های پخش و بازرگانی میمناسب شرکت سایبرارتباط با برنامه پاکت

 باشد:زیر می

 مدیریت تخفیفات

 شرایط فروش مانند حجم فروش، طرف حساب بنابر  شدهبینیاعمال تخفیفات مشخص و از قبل پیش

 و ... .

  ،اعمال تخفیفات در ردیف برای هرکاال بنابر شرایط کاال مانند تاریخ خرید، نوع کاال، نوع تسویه

 مقدار کاال، مسافت و ... .

  اعمال تخفیف بر اساس حجم کلی فاکتور بر اساس شرایط مشتری مانند تاریخ، مقدار و یا مبلغ

 شتریان، تعداد مجاز، مبلغ فاکتور، مسافت، نماینده فروش و ... .فروش، گروه م

 .اعمال تخفیف به صورت مبلغی یا درصدی 

 بندی قوانین تخفیفات.اولویت 

 زمان )تخفیف نحوه تسویه، تخفیف تاریخی و ...(.اعمال چندین تخفیف در یک فاکتور به طور هم 

 هامدیریت پورسانت
 س گروه و نوع نمایندگی.تعریف نمایندگان فروش بر اسا 

 های مرتبط نمایندگان فروش )حساب نماینده، هزینه و مرجوعی(.تعریف حساب 

  ،تعریف کمیسیون و اعمال پورسانت فروش در فاکتور برای افراد ذینفع فروش بر اساس نماینده

 تاریخ، نام خریدار، کاالها، محل و مسافت، مبالغ فاکتور و ... .

 برگشت فاکتور.ای ویزیتورها در صورت امکان اعمال جریمه بر 

 .امکان تعریف درصد پورسانت پلکانی برای نمایندگان فروش 

 کردن گروهی ذینفعان فروش به فاکتورها و امکان تغییر این لیست در هنگام صدور فاکتور.اضافه 

  کل مبلغ فاکتور و یا فقط مبالغ دریافتی از مشتریان.امکان محاسبه پورسانت بر اساس 

 ور اتوماتیک سند حسابداری کمیسیون نمایندگان فروش.صد 

 .امکان تعیین نوع نماینده برای ارسال فاکتورها 

 .تعیین نحوه محاسبه پورسانت از روی مبلغ فاکتور و یا مبلغ پس از تخفیفات به مشتری 

 سایر امکانات
 امکان استفاده از برنامه Pocket Cyber جهت استفاده در محل های سازگار با برنامه بر روی تبلت

 مشتری.

 .پشتیبانی از فروش سرد و گرم 
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  درج سریع اطالعات دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتی از مشتریان به صورت لیستی و تسویه

 نمودن فاکتورهای مربوطه.

 اربر.کاز یاالها با تعداد سطوح مورد نک یبندگروه 

 ها.ه در موجودییانواع گزارشات خواب سرما 

 (Pocket Cyber) سایبر پاکتبرنامه 
 یشود و براهای سازگار با برنامه نصب میتبلت یشود و رویژه پخش ارائه میافزار ون برنامه همراه نرمیا

رد کارکه با کاست  یابرنامه به گونه یاربرد دارد. نحوه طراحکدار یا فروشنده یدرج اطالعات در محل خر

 باشد:برخی از امکانات برنامه به شرح زیر می ، استفاده از آن ساده است.یلمس

 د و سفارش فروش در محل ید، برگشت از فروش، برگشت از خریتور فروش، خرکصدور انواع فا

 ا فروشنده. یدار یخر

 .امکان ثبت تخفیف و هزینه برای هر فاکتور و تخصیص کاالی جایزه 

  سامانه پیامکی  یا از طریق دستگاه وامکان ارسال خودکار پیامک خالصه فاکتور و خالصه دریافت

 شده.تعیین

 د.یان افزودن طرف حساب جدکام 

 .نمایش آلبوم تصاویر )کاتالوگ( کاالها و انتخاب کاالها از روی آن برای فاکتور 

 .امکان تعریف پنج سطح قیمت برای هر کاال 

 تور.یزیو یتور فروش براکافت وجه در فایان ثبت برگه درکام 

 ها با نقشه هر شهر ایران )یا جهان( و استفاده به صورت آفالین و آنالین از نقشه امکان بارگااری

 ترین جزئیات.کامل

 ش آن دریتورها و نماکثبت فا یهاانکره می، ذخیتور، ثبت نقاط عبوریزیو یر براین مسییان تعکام 

 تور.یزیو یشده برافیر تعریان مشاهده مسکنقشه و ام

 شده.ت وجه در محل با پرینترهای تعریفچاپ فاکتور و برگه دریاف 

  قابلیت انبارگردانی در برنامهPocket Cyber .و استفاده از بارکدخوان 

 ها و کاالها.نمایش مانده حساب 

 گیری هر ویزیتور از عملکرد خودش با جزئیات و محدوده تاریخی دلخواه.گزارش 

 نیافت اطالعات بیارتباط و ارسال/در Pocket Cyber   و برنامهCyber Account. 

 ت در سطح حساب، کاال، انبار و ...  در برنامهیاعمال محدودPocket Cyber تور.یزیو یبرا 

 حسابگر چندزبانه
تمامی امکانات حسابگر به فارسی و انگلیسی با امکان ایجاد زبان سوم به انتخاب کاربر، امکان دسترسی 

ها با چیدمان انگلیسی و زبان سوم به انتخاب کاربر، چاپ انواع فرمای به منوهای برنامه فارسی و لحظه

 .باشد(موجود می حسابگر 9نسخه  از )امکان ایجاد زبان سوم  .چینچین یا چپراست

 

 



۲5۶ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      5/8حسابگر نسخه (Cyber Account) | راهنمای کاربران 

 

 Cyber Web  مبتنی بر وبحسابگر 

سازی اطالعات وارد شده در یک مجموعه برای یکپارچه Cyber Accountافزار با توجه به نیاز کاربران نرم

کاری و تجمیع اطالعات شعب، دفاتر، مراکز فروش، تولید و ورود و خروج انبار در یک بانک اطالعاتی از نقاط 

را ارائه نموده است که امکان اتصال  Cyber Web افزارسیستم نرممختلف جغرافیایی، شرکت شایگان

فراهم نموده است.  9نسخه از  Cyber Account افزار حسابگرطه به بانک اطالعاتی نرمکاربران را از هر نق

تمامی اطالعات واردشده در یک بانک اطالعاتی ذخیره شده و شرایط  Cyber Webافزار با استفاده از نرم

خی از بر آورد.مناسبی را برای دسترسی مدیران به وضعیت کارکرد شعب و نقاط مختلف کاری فراهم می

 باشد:امکانات حسابگر مبتنی بر وب به شرح زیر می

 .ورود به برنامه از طریق مرورگرهای اینترنتی 

  9یکپارچگی و استفاده همزمان با نرم افزار حسابگر (Cyber Account.) 

 چک، ها، دفترعملیات روزانه با انجام کلیه امور مالی، انبارداری، خرید و فروش، سفارشات، برگشتی

 .Cyber Account 9افزار نرم مهم هایدریافت و پرداخت، همراه با قابلیت

  انواع گزارشاتReal Time افزار موجود در نرم Cyber Account همراه با امکان تهیه نمودارهای

 و ... . ها، دریافت و پرداختهای مختلف فروش، موجودیمتنوع به صورت جدول و چارت، در زمینه

 شات و نمودارهای مفید و مختصر از وضعیت فروش و مالی شرکت(.داشبورد )گزار 

 .مدیریت و پیگیری ارسال در فاکتورهای فروش 

 شده همراه های موجود با مشخصات کامل و تفکیکبانک اطالعاتی جامع از مشتریان و سایر حساب

 با انواع گزارشات کاربردی در دفتر تلفن.

 های ها و قابلیت طراحی قالب در بخشه با مدیریت کامل فرمشدارسال پیامک از طریق پنل تعیین

 مختلف فاکتور، ارسال بار، دریافت یا پرداخت.

 .امکان انبارگردانی با ثبت و ویرایش موارد مغایرت و صدور فاکتور تعدیل 

 های مختلف.امکان طراحی گزارشات شخصی متنوع از بخش 

 فارسی( و دوزبانه )فارسی و انگلیسی(.افزار با قابلیت تک زبانه )امکان تهیه نرم 

 های مختلف برنامه.مدیریت پیشرفته کاربران جهت دسترسی به بخش 

 .جلوگیری از ورود در خارج از ساعات کاری 

 های امنیتی.ترین پروتکلاستفاده از مدرن 

 افزاری(.ای با تخصیص رمز دوم )توکن نرمسازی ورود دومرحلهامکان فعال 

  های مدیریتی.بر اساس پارامتراعمال محدودیت 

 گرا.طراحی واکنش 

 .کلیدهای میانبر اختصاصی 
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 حقوق دستمزد و پرسنلی

های کارگزینی، اداری؛ فیش حقوقی * محاسبه نگهداری اطالعات کامل پرسنلی و شغلی همراه با طراحی فرم

کامل حقوق و دستمزد ماه پرسنل بر اساس جدول مالیاتی سال همراه با محاسبات کامل مزایا، اضافات، 

شاغل * تهیه لیست بیمه، بندی م* طرح طبقه …ها و ها، تشویقها، مرخصیکسورات و ... * ثبت ماموریت

های استاندارد * تهیه فایل ماهانه لیست حقوق جهت ارائه به سازمان مالیات و حقوق پرسنل براساس فرم

ها * ذخیره سنوات خدمت تامین اجتماعی * امکان تهیه فایل پرداخت حقوق ماهانه کارکنان از طریق بانک

زنی و های کارت ساعتامکان ارتباط با انواع دستگاه پرداخت عیدی *پرسنل و امکان محاسبه عیدی و پیش

 حق مسکن، حق اوالد، های کارکنان،ای * گزارشات پرسنلی از جمله دریافتورود اطالعات به صورت دسته

های مالی متعدد * * نگهداری اطالعات در دوره  Excelهای کاری افراد * ارسال بهمراکز هزینه و قسمت

اداره دارایی و  1395صورت نامحدود * فایل مالیات برحقوق طبق فرمت سال  امکان تعریف شرکت به

 .سایرگزارشات پارامتریک

 حسابگر اموال
ها * محاسبه و های ثابت * محاسبه و برگشت استهالک با روش قانون مالیاتنگهداری اطالعات کامل دارایی

گااری * نگهداری اطالعات واگااری یا نامنگهداری ذخیره استهالک و ارزش دفتری * ساختار درختی اموال 

های ها * امکان درج کد اموالی در بارکد و پرینت برچسب اموالی * نگهداری اطالعات در دورهو مفقودی

ها، مالی متعدد * امکان تعریف شرکت به صورت نامحدود * گزارشات متنوع کارت مشخصات دارایی

 . محاسبات استهالک، انتقال و ...
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