
  

 



 

  



 

 فهرست مطالب

 

 5 ............................................................................................................................. پخش ژهیو 9 نسخه یراهنما

 8 .................................................................................................................................. فاتیتخف تیریمد 1-1

 8 ..................................................................................................... فاکتور کل اساس بر فاتیتخف 1-1-1

 10 ................................................................................................ کاالها فیرد اساس بر فاتیتخف 2-1-1

 12 .............................................................................. فروش یهااستیس و فاتیتخف یپارامترها 3-1-1

 13 ................................................................................................................................ پورسانت تیریمد 2-1

 13 ........................................................................................................... هافروشنده گروه یمعرف 1-2-1

 14 ........................................................................................................... هافروشنده انواع یمعرف 2-2-1

 14 .................................................................................................................... هافروشنده یمعرف 3-2-1

 15 ....................................................................................................................... ونیسیکم نیقوان 4-2-1

 18 ................................................................................................................... ونیسیکم محاسبه 5-2-1

 20 ........................................................................... هافروشنده و ونیسیکم محاسبه یپارامترها 6-2-1

 POCKET PC ....................................................................................................................... 20 با ارتباط 3-1

 Pocket PC .............................................................................................................. 20 ماتیتنظ 1-3-1

 Pocket PC................................................................................................ 25 از فاکتور افتیدر 2-3-1

 26 ................................................................................................................... تیزیو عدم لیدال 3-3-1

 Pocket PC ............................................................................. 26 از وجه افتیدر برگه افتیدر 4-3-1

 27 .................................................................................................................................................... نقشه 4-1

 27 .......................................................................................................................... رهایمس فیتعر 1-4-1

 27 ............................................................................................... نقشه یبررو ریمس نقاط فیتعر 2-4-1

 28 ............................................................................................................ ریمس یبندزمان جادیا 3-4-1

 28 ........................................................................................................ ریمس یبندزمان مشاهده 4-4-1

 28 ................................................................................................................... شده مودهیپ ریمس 5-4-1

 28 .............................................................................. حساب براساس ریمس یبندزمان مشاهده 6-4-1

 PPC .................................................................................................................. 28 فعال تیوضع 7-4-1

 29 ............................................................................................................................. ستیل افتیدر برگه 5-1

 POCKET CYBER ......................................................................................... 33 یانداز راه و نصب آموزش

 35........................................................................................................................................... ازهاینشیپ 1-2

 35.......................................................................... سرور ستمیس در Net FrameWork. نصب 1-1-2

 IIS (Internet Information Service) ............................................................35 کردنفعال 2-1-2



 

 37 ................................ (Shygun Sync Service) ستمیس گانیشا ساز همسان برنامه نصب 3-1-2

 38 ..................................................................................................... تبلت در PPC برنامه نصب 4-1-2

 Cyber Account ................................................................................ 44 با Pocket Pc ارتباط 5-1-2

 PPC ................................................................................................................... 46 از استفاده یراهنما 2-2

 47 ............................................................................................................................ فاکتور صدور 1-2-2

 52 ....................................................................................................................... هاحساب ستیل 2-2-2

 54 .................................................................................................................... یانبارگردان یمنو 3-2-2

 55 ........................................................................................................................................ نقشه 4-2-2

 57 ...................................................................................................................................... ادآوری 5-2-2

 57 .................................................................................................................................. گزارشات 6-2-2

 58............................................................................................................................... یبروزرسان 7-2-2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ویژه پخش 9راهنمای نسخه 
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 9ی مربوط به نسخه هاقسمتویژه پخش شامل تمامی منوها و  9نسخه  Cyber Account افزار حسابگرنرم

افنزار بنه دفتر نه ی زیر به آن افزوده شده است. جهت اطالع از امکانات دیگر اینن نرماهبخشبوده و فقط 

افزوده امکان تعریف نامحدود سطوح کاال برنامه  همچنین در این نسخه از مراجعه فرمایید. 9راهنمای نسخه 

 به طور مشروح توضیح داده شده است. «بندی و معرفی کاالهاگروه»شده است که در بخش 

ی بنرای بنندزمانبندی و به همراه مسیر هاپورسانتبخش در این نسخه امکان تعریف تخفیفات و  نیترمهم

قابنل دسنترس « فروش و تخفیفنات هایسیاستمدیریت  –عملیات روزانه» ریمسباشد که از می تورهایزیو

 :باشدمنوهای زیر می باشد و شاملمی

 مدیریت تخفیفات .1

 مدیریت پورسانت .2

 Pocket PCارتباط با  .3

 نقشه .4

 برگه دریافت لیست .5
 

  

 توسنط برنامنه Androidی دارای سیسنتم هاویژه امکان برقراری ارتباط با تبلت 9افزار نسخه در نرم ☜

Pocket Cyber  راهنمای آن در ادامه آمده است.قرار داده شده است که 
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 دیریت تخفیفاتم 1-1

تنوان با توجه به امکان تعریف تخفیف بر اساس کل فاکتور و هر ردینف از فناکتور در بخنش فاکتورهنا می

 هایسیاسنتمندیریت  -عملینات روزاننه»یی نیز برای این دو بخش در نظر گرفت که از مسیر هااستیس

 .باشدقابل دسترس می «مدیریت تخفیفات –فروش و تخفیفات 
 

 
 

 تورتخفیفات بر اساس کل فاک 1-1-1

شرکت امکان تعریف تخفیفات کلی در فاکتورها، بر اساس حجم فنروش، مبلنه هنر  هایسیاستبا توجه به 

 استفاده نمود.  «در فرم نمایش»توان از منوی فاکتور و... وجود دارد که برای سهولت کار و تعریف قوانین می
 

 



 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9         های فروش و تخفیفاتمدیریت سیاست

 

 

 
 

  :برای تعیین یک بازه زمانی برای اعمال قوانین منورد اسنتفاده قنرار تاریخ شروع و تاریخ خاتمه

 .ردیگیم

  باشد کنه اگنر بنه مقندار مربوط به مقدار کل فروش به مشتری مورد نظر می: تاکنونمقدار فروش

 گردد.وارده برسد تخفیف مورد نظر اعمال می

  باشد که اگر به مبلنه وارده مربوط به مبله کل فروش به مشتری مورد نظر می: تاکنونمبله فروش

 گردد.برسد تخفیف مورد نظر اعمال می

  :گردد.شرح قانون مورد نظر در این قسمت وارد میشرح ردیف 

 توان شرایط قانون را برای یک نفر وارد نمود.می: حسابشماره 

 توان شرایط قانون را برای یک گروه معین حساب وارد نمود.میمعین:  حسابشماره 

 توان شرایط قانون را برای یک گروه کل حساب وارد نمود.میکل:  حسابشماره 

  :گردد که نماینده فاکتور، نماینده مذکور در اینن بخنشقوانین تحت شرایطی اعمال میکد نماینده 

 باشد.

  :گردد که مرکز هزیننه فناکتور، مرکنز هزیننه اعمال می قوانین تحت شرایطیشماره مرکز هزینه

 شده در این بخش باشد.درج

  :وارد شود قنانون فنوه هرگنز اعمنال  صفر در این قسمت اگر عددتعداد مجاز اجرای این قانون

گردد و اگر غینر از اینن وارد شود قانون مورد نظر همواره اعمال می( -1)  منفی یکنخواهد شد، اگر 

 شود به همان تعداد قانون اعمال خواهد شد.عددی وارد 

  :شده در این قسنمت، تخفینف در فناکتور در صورت رسیدن مبله فاکتور به عدد درجمبله فاکتور

 اعمال خواهد گردید.

 :گردد در غیر این صنورت قنانون غینر اگر این قسمت تیک داشته باشد قانون فوه اعمال می فعال

 باشد.(فرض فعال مییشگردد )این بخش به طور پفعال می
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  :مسنافت»در قسنمت  «اطالعات جزئنی -ها معرفی  ارت حساب»تحت شرایطی که در مسافت» 

قانون اعمال  ،باشد سافت بخش مدیریت تخفیفاتمو این عدد کمتر از یا مساوی با عددی وارد گردد 

 گردد.می

  :اینن قسنمت در فناکتور شنده در فوه مساعد باشد درصد تخفیف وارد اگر شرایطدرصد تخفیف

 گردد.اعمال می

  :اگر شرایط فوه مساعد باشد مبله تخفیف وارد شده در این قسمت در فاکتور اعمنال مبله تخفیف

 گردد.می

 

 بر اساس ردیف کاالها اتتخفیف 2-1-1

در این قسمت امکان تعریف تخفیفات ردیفی کاال بر اساس حجم فروش و مبله ردیفی کاال و... وجود دارد که 

 استفاده نمود.  «نمایش در فرم»توان از منوی برای سهولت کار و تعریف قوانین می
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  :توان وارد نمود.شده را میتوضیح مربوط به قانون درجشرح ردیف 

 برای تعیین یک بازه زمانی برای اعمال قوانین مورد استفاده قرار  تا تاریخ فاکتور: از تاریخ فاکتور

 بازه زمانی در نظر گرفته نخواهد شد. گونهچیهکه در صورت خالی بودن  ردیگیم

  :شود.قانون تخفیف فقط برای یک کاال در نظر گرفته میکد کاال 

  :گردد.نظر اعمال می قانون تخفیف برای گروه کاالی موردکد گروه کاال 

  :گردد.قانون تخفیف برای گروه اصلی کاالی مورد نظر اعمال میکد گروه اصلی کاال 

 گردد.قانون تخفیف برای مشتری مورد نظر اعمال می: حسابشماره 

  :توان شرایط قانون را برای یک گروه معین حساب وارد نمود.میکد حساب معین 

 انون را برای یک گروه کل حساب وارد نمود.توان شرایط قمی کل: حسابشماره 

  :گردد که نماینده فاکتور، نماینده انتخابی باشد.قوانین تحت شرایطی اعمال میکد نماینده 

  :گردد که انبار خروجی کاال انبار مندرج در این بخش باشد.تخفیف برای کاالیی درج میشماره انبار 

  :کز هزینه فاکتور بنا بخنش مربوطنه قنانون اعمنال در صورت یکسان بودن مرشماره مرکز هزینه

 گردد.می

  :در قسنمت جزیینات ردینف فناکتور  «نوع ردیف فناکتور»تحت شرایطی که از نوع ردیف فاکتور

 توان برای اعمال شرایط تخفیف ردیف از آن قسمت استفاده نمود.استفاده گردد، می

  :گردد.باشد قانون اعمال می که مبله ردیف از مبله وارده بیشتردرصورتیمبله ردیف 

  :گردد.که مقدار ردیف از مقدار وارده بیشتر باشد قانون اعمال میدرصورتیمقدار ردیف 
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  :مسنافت»در قسنمت  «اطالعات جزئنی -ها معرفی  ارت حساب»تحت شرایطی که در مسافت» 

قانون اعمال  ،باشد سافت بخش مدیریت تخفیفاتم کمتر از یا مساوی بااین عدد و عددی وارد گردد 

 گردد.می

  :در اینن قسنمت در ردینف  واردشندهاگر شرایط فوه مساعد باشد درصد تخفینف درصد تخفیف

 گردد.فاکتور اعمال می

  :در این قسمت در ردیف فناکتور  واردشدهاگر شرایط فوه مساعد باشد مبله تخفیف مبله تخفیف

 گردد.اعمال می

  :در این قسمت در قسنمت فنی ردینف فناکتور  واردشدهد فی اگر شرایط فوه مساعد باشفی ثابت

 گردد.اعمال می

 

 

 فروش هایسیاستپارامترهای تخفیفات و  3-1-1
 

  
 

 فعال خواهد شد.  «بر اساس ردیف کاالها اتتخفیف»در شدهفیتعرقوانین  ،در صورت انتخاب .1

 فعال خواهد شد.  «تخفیفات بر اساس کل فاکتور»در شدهفیتعرقوانین  ،در صورت انتخاب .2

 کردن برگشت از فروش و مقدار خالص فروش اعمال خواهد نمود.، قوانین را با لحاظدر صورت انتخاب .3

دار بنودن فقنط ، در صنورت تینکتحت شرایطی که یک کاال شامل بیش از یک قانون تخفیف باشد .4

 عمال خواهد شد.گردد در غیر این صورت تمامی قوانین با شرط قسمت بعدی اقانون اول اعمال می

هنا و حاصل جمع آن شدهاعمال، تمامی قوانین بر روی فی ردیف 5و  4در صورت عدم انتخاب شماره  .5

های بعدی بر حسب نتیجنه انتخاب شده باشد قوانین ردیف 5و اگر شماره  گذاردیمدر فی کاال تاثیر 

 شود.قانون قبلی بر روی فی ردیف فاکتور اعمال می

اعمال  » دکمهفاکتور فروش از  شده در مدیریت تخفیفات، درطبق قوانین تعریف جهت ثبت تخفیف ☜

 استفاده نمایید. «تخفیف
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 مدیریت پورسانت 2-1
های دیگنر ویژه پخش عملکرد محاسبه پورسانت و انتخاب نماینده فروش در فاکتورها با نسنخه 9در نسخه 

 خواهد شد. یل شرح دادهصباشد که در این بخش به تفمتفاوت می

های فنروش و مندیریت سیاسنت -عملیات روزاننه»معرفی فروشندگان و تعریف قوانین پورسانت از مسیر 

باشند کنه توضنیحات آن در منوهای زینر می باشد و شاملقابل دسترس می «مدیریت پورسانت –تخفیفات

 :آیدادامه می
 

 
 

 هافروشندهمعرفی گروه  1-2-1
توان برای هر فاکتور یک گروه فروشننده کنه شنامل پورسنانت در این قسمت می هافروشندهی بندگروه با 

 را انتخاب نمود. )روش انتخاب گروه فروشندگان در فاکتور شرح داده خواهد شد.( باشندیممشخص 
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است که ابتدا دکمه جدید را زده و سپس شماره و نام گروه را تعریف کرده و سپس  صورت نیبدروش تعریف 

 ذخیره نمایید. راآن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 هافروشندهمعرفی انواع  2-2-1
کنه در هنر  ...را بر اساس نوع عملکرد مانند: ویزیتور، راننده، مدیر مالی، مدیر فروش و  هافروشندهتوان می

 بندی نمود.، دستهباشندیمفاکتور شامل پورسانت مشخص 
 

  

 هافروشندهمعرفی  3-2-1

 باشد:ی زیر میهاسربرگاین قسمت شامل  

ها را طبنق را در قسمت باالیی تعریف کرده و آن هاندهینماابتدا بایستی  مشخصات اصلی نماینده: .1

ها، از لیسنت  نارت حسناب «های منرتبطحسناب»بندی نمایید و در قسمت نوع نمایندگی دسته

 خواهند شد.یی را انتخاب کنید که هنگام محاسبه پورسانت در سند حسابداری درگیر هاحساب

  :جداگانه بایستی تعرینف  طوربهباشد که برای تمامی نمایندگان مربوط به نماینده میحساب مرتبط

 گردد.

  :طرف حساب مربوط به هزینه پورسانت بایستی انتخاب گردد.حساب هزینه 

  :جریمه در نظر  هافروشبرای مواقعی مورد استفاده است که در برگشت از حساب مرتبط مرجوعی

 مرتبط مرجوعی انتخاب گردد.شود. بایستی طرف حساب گرفته می
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را انتخاب نمایید و سپس در این  شدهفیتعرقبلی نماینده  سربرگابتدا بایستی در  گروه نماینده: .2

 ی نماینده را برای نماینده مورد نظر انتخاب نمایید.هاگروهگروه و یا  سربرگ

 

ی هناگروهی مربوط به هر ینک از هاندهینمالیستی از  بر اساس گروه نماینده: هاندهینمالیست  .3

 دهد.را نمایش می شدهفیتعر

ی مربنوط بنه هرینک از ننوع هانندهینمالیسنتی از  بر اساس نوع نمایننده: هاندهینمالیست  .4

 دهد.را نمایش می شدهفیتعری هاندهینما

 قوانین کمیسیون 4-2-1
توانید از قوانین کمیسیون استفاده نمایید، برای سهولت کار نام نماینده می هاپورسانتجهت تعریف قوانین 

 استفاده نمایید.« نمایش در فرم» را انتخاب کرده و از منوی

 :آیدباشد که توضیح آن در ادامه میموارد متنوعی می منوی فوه شامل
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  :وارد نمایید.شرحی از قانون پورسانت مورد نظر را شرح ردیف 

 توان وارد کرد.محدوده زمانی جهت محاسبه پورسانت مورد نظر را میتا تاریخ:  از تاریخ 

  :رود.برای انتخاب یک مشتری خاص به کار میشماره حساب 

  :شود.استفاده می هایمشتربرای انتخاب گروه معین مشخص جهت انتخاب کد حساب معین 

 شود.استفاده می هایمشترمشخص جهت انتخاب  کلبرای انتخاب گروه کل:  حساب شماره 

  :گردد.جهت مشخص شدن پورسانت، برای هر کاال استفاده میکد کاال 

  :گردد.جهت مشخص شدن پورسانت، برای هر گروه کاال استفاده میکد گروه کاال 

  :گردد.جهت مشخص شدن پورسانت، برای هر گروه اصلی کاال استفاده میکد گروه اصلی کاال 

  :توان برای هنر محنل بنرای ویزیتنور ها میبندی مشتریان بر اساس محلبا توجه به دستهمحل

 ی در نظر گرفت.اجداگانهپورسانت 
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  :ی گوناگونی مشخص کرد.هاپورسانتتوان با انتخاب مرکز هزینه میشماره مرکز هزینه 

  :مساوی و  هاحسابدر بخش اطالعات جزئی، معرفی  ارت مشتری  واردشدهاگر مسافت مسافت

 گردد.بود پورسانت مورد نظر اعمال میدر قوانین کمیسیون  واردشدهمسافت یا کمتر از 

 توان بازه مبلغی مشنخص کنرد کنه در صنورت برای فاکتور میتا مبله فروش:  از مبله فروش

 شود.برای ویزیتور در نظر گرفته می شدهمشخصرسیدن مبله کل فاکتور به این بازه درصد 

ی مبلغی را تغییر دهید، اگنر بازهتحت شرایطی که برای یک ویزیتور شرایط یکسان تعریف گردد و فقط  ☜

مبله فاکتور شامل  ندین قانون گردد، قانون مربوط به هر بازه بر روی پورسانت آن نمایننده تناثیر خواهند 

 گذاشت.

  :کند پورسانت مورد نظر باشد که اگر شرایط قبلی صده همان درصد پورسانت میدرصد تخفیف

 شود.برای نماینده در نظر گرفته می

  :شده کاالیی برگشت از فروش داشنته باشند بنه اگر تحت شرایط درجدرصد جریمه مرجوعی

 شود.میزان درصد جریمه، برای نماینده جریمه لحاظ می

و  «درصد تخفیف» اعمال جریمه برگشت از فروش برای نماینده مربوطه، بایستی مقادیر مربوط به جهت ☜

 در دو قانون جداگانه تعریف گردد. «صد جریمه مرجوعیدر»

، در برگنه فروشننده پس از بنازکردن فناکتور فنروش تعیین نمایندگان فروش در فاکتور فروش، جهت ☜

توانید گروه نمایندگی فروش را انتخاب نمایید و همچنین در لیست مربوطه نمایندگان فروش را حذف و یا می

استفاده نمایید.  Ctrl+Deleteجهت حذف نماینده فروش پس از انتخاب سطر مربوطه از کلید  نمایید. اضافه

 استفاده نمایید.  Insertجدید در این لیست از کلید  نماینده فروش کردنهت اضافهج
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 محاسبه کمیسیون 5-2-1

 باشد:ی زیر میهاسربرگاین بخش شامل 

  :تاریخچه جدیدی جهت محاسنبه بنه لیسنت  «محاسبه جدید»با انتخاب گزینه تاریخچه محاسبه

محاسنبه تمنامی اسنناد  ،غیر از حذف تاریخچنه «حذف»و در صورت انتخاب گزینه  گردداضافه می

 نیز حذف خواهد شد. شدهانجاممربوط به محاسبات 

 

  هاندهینمالیست 

 

 انتخاب نمایید. ،که تصمیم به محاسبه پورسانتشان را دارید فروشی در این بخش نمایندگان
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 :ردیگیمبر دو اساس انجام  )نوع محاسبه( محاسبه پورسانت
 

 
 

 شامل فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشدهبر اساس تمامی فاکتورها:  -1

 باشد.می شدهپرداختشده و یا قسمتی فقط شامل فاکتورهای تسویه: شدهپرداختفاکتورهای  -2

 کلیک کنید. «محاسبه»پس از انتخاب نحوه محاسبه، بر روی دکمه 
 

 محاسبات نتایج 

ی هنر ینک از نماینندگان را هاپورسانت، شدهثبتو فاکتورهای  شدهفیتعردر این قسمت با توجه به قوانین 

فاکتورهنا و ینا دهد و اگر بر روی هر ردیف دابنل کلینک گنردد های جداگانه نمایش میمحاسبه و در ردیف

 دهد.های مربوط به هر یک را نمایش میردیف

 نماید.را صادر می هاپورسانتوجود دارد که سند مربوط به  «صدور سند»در قسمت پایین فرم 
 

 
 

 
 فاکتورهای مرتبط 

های مربنوط بنه آن کلیک کنید در این منو فاکتورها و یا ردیف هافیرداز  هرکداماگر در منوی قبلی بر روی 

 دهد.ردیف را نمایش می
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مقدار  «صد تسویهدر»قرار دهیم در این قسمت در « شدهپرداختفاکتورهای »اگر نوع محاسبه را بر اساس 

 در پورسانت را نمایش خواهد داد. شدهمحاسبه

 هافروشندهپارامترهای محاسبه کمیسیون و  6-2-1

با استفاده از این پارامترها میتوان تنظیمات مربوط به برگه دریافت لیست و شرایط ارسال فاکتورها را تنظیم 

 کرد. 

هنا انتخناب شنود، در  نانچه در این پارامتر یکی از اننواع نماینندگی: نوع نماینده برای برگه دریافت. 1

شنده می مربوط به نوع نماینندگی انتخنابدر قسمت نام نماینده فقط اسا برگه دریافت لیستاینصورت در 

 شود.نمایش داده می

رانننده( انتخناب  نانچه در این پارامتر یکی از انواع نمایندگی )مثالً نوع نماینده برای ارسال فاکتور: . 2

، در قسمت نام نماینده فقنط اسنامی مربنوط بنه ننوع وضعیت ارسال فاکتورهاشود در اینصورت در پنجره 

 شود.نمایندگی انتخاب شده نمایش داده می

در نتیجنه  ،هنا کمتنرهای ذکر شده حجنم نماینندهپارامتر فوه این است که در هر کدام از لیست مزیت دو

 رود. سرعت جستجو باالتر می

بعد از تخفینف در نظنر  فعال باشد در محاسبه پورسانت نمایندگان، مبله فاکتور 3 نانچه پارامتر شماره . 3

 شود.گرفته می

 شود.لیست فروشندگان نمایش داده می فاکتور فروششد هنگام خروج از فعال با 4 نانچه پارامتر شماره . 4
 

  Pocket PCارتباط با  3-1
 Pocket PCتنظیمات  1-3-1

 برای این کار وارد مربوط به آن در برنامه انجام شود. تنظیماتباید جهت ارتباط برنامه حسابگر با تبلت ابتدا 

تنظیمات  < Pocket PCارتباط با  < های فروش و تخفیفاتمدیریت سیاست < عملیات روزانه منوی

Pocket PC  شویم.می 
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 شده به سیستم که در حالت تایید شده و تایید نشده قرار دارنندهای متصلدر این پنجره لیستی از دستگاه

در  و تنظیمنات دیگنرها توانید شرایط بروزرسانی کاالها و حسابشوند که در این لیست مینمایش داده می

  دستگاه را وارد نمایید.
 

  
های تایید نشنده منوردنظر، کافیسنت روی ردینف دسنتگاه ایط بروزرسانی و تایید دستگاهبرای تعریف شر

بنر  کنردنبا کلیک .کنید کلیک بار یک صفحه باالی صالح درموردنظر دو بار کلیک کرده و یا بر روی دکمه ا

 .شودمی باز  PC  Pocketروی دکمه اصالح، پنجره تنظیمات 
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 برگه اصلی وجود دارد: 6در این پنجره 

 . تنظیمات ارسال اطالعات:1 
 باشد:این برگه شامل سه قسمت می

 دریافنت و ارسنال  گزینه تاییند، دسنتگاه، آمنادهدر قسمت اول نام دستگاه نمایش داده شده و با انتخاب 

 .شد خواهد برنامه با اطالعات

توانید برای ورود به برنامه در گوشی یا دستگاه رمز ورود تعریف کنید. در اینصنورت در قسمت رمز عبور می

 شده را وارد نمایید.ه از داخل دستگاه باید رمز تعریفبرای اجرای برنام

ها را بنرای بعضنی از کناربران برنامه( اطالعات بعضی از دستگاه سیستم )کاربر اصلیگاهی الزم است مدیر 

،  نانچه کاربر موردنظر یک بار بروزرسنانی «حذف کلیه اطالعات»حذف نماید. در اینصورت با انتخاب گزینه 

 اهد شد.ورا انجام دهد کلیه اطالعات داخل دستگاه حذف خ

 است:ها شامل دو سربرگ تنظیمات حساب

 : 1وضعیت 

 یا و خاص معین  ند یا یک با مرتبط هایحساب فقط که کنید تعریف سیستم برای توانیدمی این قسمتدر 

 صنورت در .شنوند دستگاه واردو یا حسابی خاص  هستند خاص محل  ند یا یک به وابسته که هاییحساب

های انتخنابی و همچننین به معینهای مربوط د حساب معین و شماره محل، سیستم تمام حساب ن انتخاب

و اگر در قسمت نام مشتری، حسابی کند رسانی میهای انتخابی را در دستگاه بروزهای مربوط به محلحساب

 شود.اطالعات مربوط به همان حساب به روزرسانی می فقط خاص انتخاب شود

. در انطبناه نیدالگوریتمی خاص استفاده کها از توانید برای انتخاب حسابدر قسمت انطباه ترکیبی نیز می

مشخص کنننده ینک ینا  نند  %تر اکشود. کارها استفاده میبرای فیلتر حساب _کتر % و اترکیبی از دو کار

 کتر است.ابیانگر فقط یک کار _کتر اکتر و کاراکار

 است : 01آنها شوند و دو کد آخر شروع می 118هایی را فیلتر کنیم که با کد خواهیم حسابمی (مثال

118_ _ _ 01 

 شوند:شروع می 120هایی را فیلتر کنیم که با کد خواهیم حسابمی (مثال
120% 

 :2وضعیت 

 به تعدادی دلخواه حساب انتخاب کنید.  با کلیک برروی دکمه حساب انتخابی توانیددر این قسمت می

 تنظیمات کاالها شامل دو سربرگ است:

 : 1وضعیت 

ینا تبلنت توانید تعریف کنید که کاالهای مرتبط با یک یا  ند زیرگروه خاص وارد گوشنی قسمت میاین در 

 شوند.

 در صورت انتخاب یک انبار خاص، فقط مانده کاالهای انبار انتخنابی در دسنتگاه بروزرسنانی خواهند شند.

 خواهد بود.انتخابی  همچنین بعد از دریافت فاکتور در برنامه، شماره انبار در فاکتور، همان انبار

 کند.ها توضیح داده شد عمل میانطباه ترکیبی نیز دقیقا مانند آنچه در تنظیمات حساب
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 :2وضعیت 

 توانید با کلیک برروی دکمه کاالی انتخابی به تعدادی دلخواه کاال انتخاب کنید. در این قسمت می

 تنظیمات دریافت اطالعات . 2

هنگام دریافت فاکتور در برنامه، فاکتور با  نه شنرایطی در برنامنه توانید تعریف کنید که در این قسمت می

 دریافت شود.

توانید مشخص کنید که بعد از دریافت فاکتور در برنامنه ننام می «نماینده فروش»به عنوان مثال در قسمت 

 نماینده فروش  ه کسی باشد.

 کندام وارد دریافت از بعد فاکتور در شده وارد هزینه کنید مشخص توانیدمی 3تا  1در قسمت حساب هزینه 

 .شود حساب

را که فاکتور باید به اسنم او صنادر  شناورتوانید نام حساب تفصیلی می «مشتری یلی شناورصتف»در قسمت 

 شود مشخص نمایید.

ها را وارد نمایید. شده در مدیریت پورسانتهای تعریفتوانید یکی از گروهمی «گروه فروشندگان»در قسمت 

 اینصورت بعد از دریافت فاکتور در برنامه، لیست فروشندگان گروه انتخابی نمایش داده خواهد شد.در 

کنیم که نوع پرداخت نقندی و کنارت مشخص می «POSنوع پرداخت »و  «نوع پرداخت صندوه»در قسمت 

 ها در برنامه سایبر در ارتباط باشد.به کدام نوع پرداخت PocketCyberدر برنامه 

دریافنت  از انتخاب شنود بعند« فرض دریافت شودیافت متصل به فاکتور به صورت پیشبرگه در»گزینه اگر 

 شود.فاکتور برگه دریافت متصل به آن نیز به صورت اتوماتیک دریافت می

بنا بنرای هردسنتگاه کاالهنایی را  جهت تسریع در فروش توانمی «کاالهای پیش فرض فاکتور»در قسمت 

کناربر فقنط بنا  در گوشی یا تبلت،که هنگام صدور فاکتور  انتخاب کرد فرضصورت پیشبه مقادیر مشخص 

 کاالهای موردنظر را به فاکتور اضافه کند. «فرض به فاکتوراضافه کردن اقالم پیش»انتخاب گزینه 

 تنظیمات حساب در یک نگاه . 3

سنمت حسناب در ینک نگناه توانید مشخص کنید که  ه اطالعاتی از یک حسناب، در قدر این قسمت می

 دستگاه نمایش داده شود.

 سایرتنظیمات . 4
را مندیریت کنرد.  Pocket PCتوانید دسترسی کاربر به قسمت های مختلنف برنامنه در در این قسمت می

هایی همچون منوی ایجاد حساب، سفارش، فنروش، خریند و ... در اینن قسنمت انجنام دسترسی به قسمت

 شود.می

 به سه حالت قابل تنظیم است: نمایش مانده کاال

 .نمایش داده شود 

 .نمایش داده نشود 

 .)وضعیت نمایش داده شود )موجودی دارد، موجودی ندارد 

 تنظیم  اپ. 5
 نظر گرفت. دستگاه در توان جمله خاصی را جهت  اپ برروی فاکتور، برای هرمی« شعار»در قسمت 
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 . تنظیم نمودنظر جهت  اپ در فاکتور را  موردپولی  توان نام واحدمی« نام واحد ارزی»در قسمت 

توان تنظیماتی نظیر امکان  اپ برگه دریافت وجه، امکان  اپ، امکان اصنالح فناکتور بعند از همچنین می

  اپ و ... را در این قسمت انجام داد.

 تنظیمات اضافه. 6

  :اجازه صدور فاکتور در نقاط  با انتخاب این گزینه کاربر فقطصدورفاکتور فقط در محل مشتری

 را دارد.)محل مشتری( شده در نقشه مشخص

 توان مشخص کرد کنه حنداکثر : در این قسمت میفاصله از محل مشتری برای صدور فاکتور

 تواند باشد.شده در نقشه، برای صدور فاکتور  قدر میاز نقطه مشخص ،فاصله مجاز

 شدن به فاکتور بعد از بستهبا انتخاب این گزینه سازی اتوماتیک بعد از بستن فاکتور: سانهم

 شود.میارسال صورت اتوماتیک، از دستگاه به برنامه، 

  :دهد.به کاربر امکان حذف هزینه ثابت در فاکتور را میاجازه حذف هزینه ثابت 

  :با انتخاب این گزینه کاربر اجازه تغییر تاریخ فاکتور را ندارد.عدم تغییر تاریخ فاکتور 

  :شنود کنه با انتخاب این گزینه کاربر ملنزم منیاجباری بودن ثبت کدملی در معرفی حساب

 حساب جدید حتما کدملی حساب را نیز وارد نماید. معرفیدرصورت 

  :توان، سطح قیمت خاصی را در نظر گرفت.در این قسمت برای کاربر میسطح قیمت کاال 

  :از قیمت کاال را جهت نمایش برای کناربر  توان سطح دیگریمیاین قسمت در سطح دوم قیمت

 تعیین کرد.

  :با انتخاب این گزینه در صورتی که برای کناالیی، بعد از صدور فاکتور کاالی جایزه صادر شود

 شود.جایزه مشخص شده باشد ، این جایزه به صورت اتوماتیک در فاکتور اعمال می

 انتخاب گزینه اگر حسابی انتخناب شنود با یلی شناور پرسیده شود: صدر صدورفاکتور نام تف

 شود.یلی شناور از کاربر پرسیده میصیلی شناور داشته باشد نام تفصکه تف

  :با انتخاب این گزینه امکان ارسال پیام کوتناه بنرای کناربر لغنو عدم امکان ارسال پیام کوتاه

 شود.می

  :گزینه پس از صدور فناکتور، با انتخاب این ارسال پیام کوتاه به مشتری پس از صدور فاکتور

 شود.پیام کوتاه برای مشتری ارسال می

  :روش ارسال پیام کوتاه 
o :هنای ین روش پینام کوتناه از طرینق ابزاردر ا ارسال از طریق برنامه های پیام کوتاه

 شود.م کوتاه آماده ارسال به مشتری میارسال پیا

o رسانی های پیامکوتاه از طریق ابزارین روش پیام رسانی: در اارسال از طریق ابزار پیام

 شود.آماده ارسال به مشتری می

o  ارسال به صورت اتوماتیک از طریق پیام کوتناه: در اینن روش پینام کوتناه از طرینق

 ابزارهای پیام کوتاه به صورت اتوماتیک به مشتری ارسال کنید.
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o  ارسال از طریقWeb Service رسنال پینام طرینق پننل ا: در این روش پیام کوتاه از

  شود.شده در برنامه حسابگر ارسال میکوتاه معرفی

  :توان تعیین نمود کنه درصنورت معرفنی حسناب در این قسمت میمعین برای ذخیره حساب

 جدید توسط کاربر، این حساب در کدام معین ذخیره شود.

 ندارد.: با انتخاب این گزینه کاربر امکان ویرایش حساب را عدم دسترسی به ویرایش حساب 

 :های کاربران شنروع بنه ثبنت نقناط با انتخاب این گزینه تبلت فعال بودن سرویس ثبت نقاط

در تبلت فعال  Locationالبته باید توجه داشت که برای ثبت نقاط، باید سرویس کند. )عبوری می

 (باشد

o :ساعت شروع برای ثبت نقاط ساعت شروع کار. 

o :ساعت اتمام برای ثبت نقاط  ساعت پایان کار. 

o فاصله زمانی برای ثبت هر نقطه :فاصله زمانی بین ثبت نقاط. 

 Pocket PCدریافت فاکتور از  2-3-1
 

هنای فنروش و مندیریت سیاسنت<از منوی عملینات روزاننه ،بعد از بروزرسانی فاکتورها در داخل دستگاه

را انتخاب نمایید. با استفاده از اینن  Pocket PCگزینه دریافت فاکتور از   ،Pocket PCارتباط با <تخفیفات

 را مدیریت کنید.  Pocket Pcتوانید فاکتورهای انتقالی از گزینه می
 

  

 شود.در این پنجره، لیستی از فاکتورهای ارسالی از دستگاه، نمایش داده می

 «تاییند» نانچه بخواهید از لیست موجود، همه یا بعضی از فاکتورها در برنامنه دریافنت شنوند در سنتون 

 دار نمایید.توانید فاکتورهای موردنظر را تیکمی

ها، لیست کاالهای موجود در فاکتور مربوطنه نمنایش کردن بر روی هرکدام از ردیفهمچنین با دو بار کلیک

شود کدام ینک از کاالهنای فناکتور مشخص می، شدهلیست، با توجه به ستون دریافتدر این  شود.داده می

 مربوطه در برنامه دریافت شده است. 

توانید با انتخاب نوع فاکتور و دریافت اطالعات، فاکتورهای ورودی را به ننوع دلخنواه تبندیل در این فرم می

 کنید.

 بعد از دریافت در فاکتور فروش دریافت شوند.  ،به عنوان مثال تمام فاکتورهای صادره در دستگاه

همنان طنور کنه در  اکانتفاکتورها در سنایبر ،«در نوع فاکتورهای اصلی دریافت»همچنین با انتخاب گزینه 

 .شوددستگاه تعریف شده است به سایبر انتقال داده می

و به همین ترتیب فاکتور خرید،  آیده باشید در سایبر فاکتور فروش مییعنی اگر در دستگاه فاکتور فروش زد

 از خرید و ... رگشتب
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ای از عملینات توانید گردش حساب و خالصهمی ،در این پنجره در هر ردیف با زدن کلید حساب در یک نگاه

توانید  نانچه حساب  ک برگشنتی داشنته )مثالً می .شده بر روی حساب مورد نظر را مشاهده نماییدانجام

 .ورهای او در برنامه خودداری نمایید(باشد از دریافت فاکت
 

  
 دالیل عدم ویزیت 3-3-1

بنه دالیلنی  کنه در صنورتیکه کناربر توانید دالیل عدم ویزیت را برای کاربر تعریف کنیددر این قسمت می

های تعریف شنده ای دلیل عدم ویزیت، یکی از گزینهنتوانست مشتری را ویزیت و فاکتور صادر کند بتواند بر

  انتخاب کند.را 
 

  
 
 Pocket PCدریافت برگه دریافت وجه از  4-3-1

است. با این تفاوت که در این قسمت برگه دریافت وجه  Pocket PCاین قسمت نیز مشابه دریافت فاکتور از 

 شود.دریافت می Pocket PCاز 
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 نقشه 4-1
های فنروش و مدیریت سیاست<عملیات روزانهبرای تنظیمات مربوط به نقشه و تعریف مسیرها باید از منوی 

 نقشه وارد هرکدام از مسیرهای زیر شوید: <تخفیفات
 

  
 تعریف مسیرها 1-4-1

 نظر خود را در سیستم تعریف کنید. توانید مسیرهای مورددر این قسمت می
 

  
 تعریف نقاط مسیر برروی نقشه 2-4-1
 باشد:سربرگ می 2این قسمت دارای  

 :روی نقناط  در اینن قسنمتباید به اینترنت متصنل باشنید.  ،تعریف نقاط روی نقشهبرای  نقشه

  را وارد نمایید. موردنظر در نقشه کلیک کرده و در فرم بازشده نام نقطه و حساب موردنظر

 از اینن قسنمت  ،در ینک مسنیرشده های مرتبط با نقاط تعیینحسابجهت مشاهده  ها:حساب

 .کنیداستفاده توانید می
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 بندی مسیرایجاد زمان 3-4-1
 شده را برای هر ویزیتور مشخص کنید. مختلف مسیرهای تعریف هایتوانید در تاریخدر این قسمت می

 

 
 

 بندی مسیرمشاهده زمان 4-4-1
هایی  ه مسیرهایی را ویزینت توانید مشاهده کنید که دریک تاریخ مشخص،  ه دستگاهاین قسمت می در

 کنند.می
 

  
 مسیر پیموده شده 5-4-1

ویزیتورها و نقاط ثبت فاکتور تبلت  GPSتوانید در یک تاریخ خاص، نقاط ثبت شده توسط در این قسمت می

 و نقاط ویزیت نشده را مشاهده کرد.

 بندی مسیر براساس حسابمشاهده زمان 6-4-1
هایی را ویزینت کندام ویزیتورهنا  نه حسناب مشخصتوان مشاهده کرد در یک تاریخ در این قسمت می

 اند.کرده

 PPCوضعیت فعال  7-4-1
دلیل عدم ویزیت هر دستگاه در یک تاریخ مشنخص  توان شماره فاکتور، زمان ویزیت و یادر این قسمت می

 را مشاهده کرد.
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 برگه دریافت لیست 5-1
برگه دریافت لیست و ینا کلیند  <های فروش و تخفیفات مدیریت سیاست <از طریق منوی عملیات روزانه 

توان برای لیستی استفاده از این امکان می، به فرم دریافت لیستی دسترسی خواهید داشت. با Alt+Vمیانبر 

 ربوط به فاکتورها را دریافت کرد.از مشتریان، به صورت گروهی وجوه م
 

  

توان در یک برگه فقط ننام دریافت وجه در این است که در برگه دریافت وجه میتفاوت این برگه با برگه  ☜

در نتیجه برای هر حساب باید یک برگه جداگانه صادر شنود امنا در برگنه  ؛یک طرف حساب را انتخاب کرد

توان در هر برگه تعداد نامحدودی حساب را وارد کرده و نوع پرداخت هر ینک را )نقندی، دریافت لیست می

 ک و ...( به صورت جداگانه مشخص کرد. 
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 ها توسنط وی انجنام شنده اسنت وارد توانید نام شخصی را که دریافتدر قسمت نام نماینده می

 و مندیریت پورسنانتنمایید. واردکردن نام نماینده در صورتی الزم است که بخواهیند از امکنان 

 . نمایید استفاده نمایندگان پورسانت محاسبات

  ننوع نمایننده 1)شماره  ، پارامتر مربوطههامترهای محاسبه کمیسیون و فروشندهپارا نانچه در :

بنه ننوع  را تنظیم کرده باشید، در این لیست تنهنا لیسنت اشنخاص مربنوط برای برگه دریافت(

 شود.نمایندگی انتخاب شده نمایش داده می

 شنوند ننام نمایننده مربوطنه را در لیسنت  نانچه در فاکتورهایی که از این قسمت تسویه منی

پس از انتخاب نمایننده فنروش  انتخاب نکرده باشید در این قسمت در فاکتور فروش فروشندگان

در تمام فاکتورهای مربوطه کنه بنه  ،«ای مرتبطمال نماینده در فاکتورهاع»با زدن کلید  مورد نظر،

 شود.می ضافها ، نام نماینده مورد نظر به لیست نمایندگان فروششونداین روش تسویه می

 ایند وارد کنرده دریافنت ها وجهتوانید نام شخص یا اشخاصی را که از آندر ستون نام حساب می

 کنید.

  انتخاب شده است.ستون مبله، میزان وجه دریافتی از مشتری 

 توانید مشخص نمایید وجه دریافتی از مشتری ازکدام نوع بوده است. این ننوع در ستون نوع، می

شده توسط سیستم )نقدی،  ک و ...( و یا یکی از انواع تعریف شنده تواند یکی از انواع تعریفمی

 .باشد  هافرضتعریف پیشتوسط کاربر در قسمت 

در لیست فوه منظور از ردیف سند حسابداری این است که گاهی ممکن است وجهی به صورت نقدی یا  ☜

آن بنا یکنی از سنندهای از  ک و ... از حساب موردنظر دریافت نشود و میزان بدهی مشتری و یا بخشی از 

اسناد باز شنده و  شده )مثالً اسناد مربوط به مرجوعی( تسویه شود که با انتخاب این گزینه لیستقبل صادر

میتوانید سند مربوطه را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه، میزان بدهی طرف حسناب بنا یکنی از اسنناد 

 شود.موجود تسویه شده و سند جدیدی صادر نمی

 توانید توضیحات تکمیلی مربوط به هر ردیف را وارد نمایید.در قسمت رفرنس می 

 شنده افت لیست، با انتخاب سنتون پرداخنتدربرگه دری: دریافت و پرداخت برای فاکتورهای

اند و یا بخشنی تسنویه یه نشدهشده برای مشتری انتخابی که تسو، لیست فاکتورهای صادربرای

توانید مشخص نمایید وجه دریافتی از مشنتری بنرای کندامیک از اند نمایش داده شده و میشده

شده، مباله دریافتی مربوط به هر فاکتور را در ستون مبله ر پنجره بازفاکتورهای وی بوده است. د

 وارد کرده و ذخیره نمایید. 

 نانچه برای هر فاکتور  ندین مرحله دریافت صورت گرفته باشد، جمع مبناله درینافتی از مشنتری بنرای 

نمایش داده شده و مبله مانده فاکتور که هنوز برای آن پرداختی  «کنوندریافتی تا»فاکتور مربوطه در ستون 

کنون پرداختنی صنورت شود و اگر برای فناکتوری تنانمایش داده می «مبله مانده»صورت نگرفته در ستون 

نگرفته باشد مبله مانده با مبله فاکتور برابر خواهد بود. منظور از دوره مالی در این پنجره، شماره دوره مالی 

 ت که فاکتور در آن صادر شده است که میتواند دوره جاری و یا یک دوره قبل از دوره جاری باشد.اس
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هایی برای بعضی از فاکتورها صورت گرفته باشد بعند از  نانچه در یک ردیف از برگه دریافت لیست دریافت

در همان ردینف، فقنط لیسنت  خروج از برگه دریافت و پرداخت برای فاکتورهای و ورود مجدد به این پنجره

 شود.هایی صورت گرفته نمایش داده میفاکتورهایی که برای آنها در همین ردیف پرداخت

محاسنبه وارد کردن مبله دریافتی در این پنجره زمانی کاربرد دارد کنه در مندیریت پورسنانت در قسنمت 

 اینصنورت در کنه باشند نمایندگان شده پرداخت فاکتورهای پورسانت، محاسبه مبنای بخواهید  کمیسیون

 .باشند شده پرداخت قسمت این از که گیردمی نظر در فاکتورهایی را محاسبه مبنای سیستم

است که بر خالف برگه دریافت وجه که در صورت نیاز  نکته قابل ذکر در قسمت برگه دریافت لیست این ☜

آید، در برگه دریافنت لیسنت تنهنا کاربر، فاکتورهای تسویه نشده تمام دوره های قبل در لیست تسویه می

)دوره جاری و یک دوره قبل از دوره جاری( در لیست تسویه نمنایش  فاکتورهای تسویه نشده دو دوره مالی

 شود.داده می

فرم  در« تاریخ دریافت سررسید، شرح  ک، شماره  ک، قطعی/موقت،»نید جهت افزودن فیلتر توامی☜  

 .های جدول را انتخاب کنیدریت ستونروی فرم کلیک راست کرده و گزینه مدی برگه دریافت وجه لیست بر
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 Pocket Cyberآموزش نصب و راه اندازی 
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 نیازهاپیش 1-2

 در سیستم سرور Net FrameWork.نصب  1-1-2

را بر اساس سیستم عامنل  مربوطنه   NetFx 4.0.برنامه  ،برنامه CDدر   Addinاز پوشه  نصب برنامهبرای 

 در سیستم شما نصب است از این مرحله صرف نظر کنید. Net.نصب کنید. اگر 

 IIS (Internet Information Service)کردن فعال 2-1-2
 را انتخاب نمایید. Programs And Featuresبه کنترل پنل بروید و گزینه   IISبرای نصب 

 

 .را کلیک نمایید Turn Windows Features On or Offسپس گزینه 
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 را تیک کنید و صبر کنید تا نصب به اتمام برسد.  Internet Information Serviceدر مرحله بعدی 
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 (Shygun Sync Service)نصب برنامه همسان ساز شایگان سیستم  3-1-2
 Setupرا باز کنیند و  Shygun Syncپوشه ، برنامه DVDاز  ساز شایگان سیستمبرنامه همسانبرای نصب 

 کلیک کنید. Nextآمدگویی بر روی دکمه و پس از اجرای برنامه نصب، در صفحه خوش را اجرا نمایید

 

شود و در صورتیکه اشکالی جهت نصب وجود نداشته باشد برنامه آمناده در این پنجره رایانه شما بررسی می

 کلیک کنید.  installحال بر روی دکمه  ؛شودنصب می
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 کلیک کنید.  Finishپس از پایان نصب بر روی دکمه 

 

 در تبلت PPCنصب برنامه  4-1-2
 پیش نیازها:

 .اینچی باشد 7سایز صفحه نمایش تبلت حداقل باید  –الف 

 .باالتر باشد 4.2.2نسخه اندروید باید از  –ب 

  (Unknown Source) فعال کردن تنظیمات اجازه نصب برنامه ناشناس –ج 

بنه حافظنه داخلنی را برنامه موجود است  DVDکه در  PocketCyber.APKابتدا فایل  PPCبرای نصب 

در داخنل تبلنت خنود تبلت خود انتقال دهید. قبل از نصب برنامه الزم است که از منوی تنظیمات اندرویند 

 را فعال کنید.های ناشناس برای سیستم عامل اندروید اجازه نصب برنامه



 Pocket Cyber         aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa39اندازیآموزش نصب و راه

 

 Unknownگزینه  Securityابتدا وارد منوی تنظیمات دستگاه خود شوید؛ سپس از تب سازی برای فعال 

Sources ختلنف مسنیرهای هنای مرا تیک کنید. توجه داشته باشید که این گزینه ممکن است در دستگاه

 متفاوتی داشته باشد.

 

 
را نصب نماییند. بعند از نصنب وارد  PPCاید بروید و برنامه را در آن قرار داده PPCحال به محلی که فایل 

 شوید.تنظیمات برنامه می
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 در این قسمت باید زبان برنامه را انتخاب نمایید.

 
 

شود. سنپس دستگاه توسط این نام در برنامه حسابگر مشخص می سپس یک نام برای تبلت خود وارد کنید.

 دکمه بعدی را لمس نمایید.
 

  
سرور صحیح باشد به شما پیغام  IPدر صورتیکه آدرس  پی سرور را وارد کنید.آی آدرس  باید این مرحلهدر 

 دهد. اتصال موفق را نمایش می
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 بعد از تنظیم آی پی سرور باید نام سرور پایگاه داده را وارد کنید:

 

نوشته شنود. سنپس دوبناره  sqlنام  سپسو  پایگاه داده دقت کنید در این قسمت باید اسم کامپیوتر سرور

است و سپس  saرا وارد کنید که به طور معمول  sqlدکمه بعدی را لمس کنید. در این قسمت باید نام کاربری 

را وارد کنیند. سنپس  sa. در غیر این صورت رمز کاربر است 123@123طور پیش فرض  به که sqlرمز ورود 

 دکمه بعدی را لمس نمایید.

 نیز استفاده کنید.  saتوانید از نام کاربری غیر از می  ☜

که اتصال برقرار باشد به مرحله بعندی هندایت شود در صورتیسپس اتصال برنامه به پایگاه داده بررسی می

 شوید.می
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  شرکت را وارد کنید. بعد از تنظیم پایگاه داده نام خالصه

 

 .به برنامه معرفی کنیدمورد نظر را  دوره مالی

 

و برنامه را فعال  ه این کد را از پشتیبانی دریافتپرسد کسازی را از شما میبرنامه رمز فعال ،بعد از این مرحله

 کنید.می

 

 سازی تبلت،  باید به اینترنت دسترسی داشته باشید.هنگام فعال  ☜



 Pocket Cyber         aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa43اندازیآموزش نصب و راه

 

 بندی نمایش داده شوند یا خیر.پس از فعال شدن برنامه باید نحوه نمایش کاالها را انتخاب کنید که با گروه
 

 
 

توانید تنظیمات مربوطه را انجنام سپس اگر مایل به استفاده از  اپگرهای قابل اتصال هستید در این منو می

 دهید. در غیر این صورت دکمه بعدا را لمس نمایید.
 

  
مکانی خود دانلود نمایید. برای این های آفالین برنامه را با توجه به موقعیت توانید نقشهبعد از این مرحله می

های آفالینن دسترسنی نداشنته کار دکمه دریافت نقشه را لمس نمایید. توجه داشته باشید که اگر به نقشه

 کند.ها را بارگذاری میباشید برنامه به طور اتوماتیک از طریق اینترنت نقشه
 

 

 شوید.می بعد از این مرحله شما وارد صفحه اصلی برنامه پاکت سایبر
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  Cyber Accountبا  Pocket Pcارتباط  5-1-2
تنا امکنان تبنادل  تاییند شنود Cyber Accountشما باید در برنامنه  PPCتوجه داشته باشید که کاربر 

 برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید.اطالعات ایجاد شود. 

 Pocketو تنظیمات  Pocket Pcهای فروش و تخفیفات، ارتباط با از منوی عملیات روزانه، مدیریت سیاست

Pc .را باز نمایید 

 

 شود تبلت مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه اصالح را کلیک نمایید.در پنجره ای که باز می
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 تیک تایید را بزنید و ذخیره کنید.

نند داشته باشید که این مرحله ممکنن اسنت تنا  باشد. دقت مه شما آماده بروزرسانی اولیه میاکنون برنا

تبلنت شنما  ،باشد. اگر در پنجره تنظیماترسانی اولیه تبلت آماده استفاده میدقیقه زمان ببرد. بعد از بروز

 شناسایی نشد دکمه تغییرات باالی پنجره را کلیک کنید.
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 PPCراهنمای استفاده از  2-2
هنا را ثبنت و پرداخنت توانید فاکتورهای فروش، خرید و ... را صادر کنید؛ دریافنتشما می PPCدر برنامه 

توانند گنزارش کنید؛ حساب معرفی کنید؛ عملیات انبارگردانی را انجام دهید و در نهایت اپراتور تبلنت منی

 شود.وضعیت کارکرد خود را مشاهده کند که در ادامه هر بخش توضیح داده می
 

 

فاکتورهای مختلف از قبیل فروش، خرید، برگشت از فروش و برگشت از خرید از طریق این منوها   -1

ضمن اینکه برای دریافت های نقدی بانکی و ... از دکمنه دریافنت اسنتفاده  ؛قابل دسترسی است

 کنیم.می
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عرینف کنیم ضنمن اینکنه بنرای تها از این گزینه استفاده میها و مانده حساببرای مرور حساب -2

 توان از این طریق اقدام کرد.حساب جدید هم می

توانید کارهای مربوط به انبارگردانی را مدیریت کنید و فاکتورهای تعندیل را از طریق این منو می  -3

 صادر کنید.

توانید نقاطی که بایند ویزینت شنود و مسنیر ویزیتنور و همچننین منوی مربوط به نقشه که می  -4

 مسیریابی را مشاهده کنید.

 ها استفاده کنید.توانید از این گزینهبرای تنظیم یادآور می -5

 گزارشات مربوط به فروش بر حسب تاریخ و مشتری از این منو قابل تهیه است. -6

در این قسمت تنظیمات برنامه و همچنین پارامترهای بروزرسانی وجود دارد که در ادامه تشنریح  -7

 خواهد شد.

 صدور فاکتور 1-2-2
توانید انواع فاکتورهای فروش، خرید، برگشت از خرید و برگشت از فروش را صادر نموده می PPCدر برنامه 

ر فروش را لمس کنیند. ابتدا دکمه فاکتو فروش برای صدور فاکتورها را دریافت کنید. و در برنامه حسابگر آن

توانید لیست فاکتورهای صادرشده را مشاهده کنید. برای صدور فاکتور می شودمی ای که بازسپس در صفحه

در پنجره بازشده تاریخ فاکتور را وارد نمایید. در قسمت حساب طرف  .کلیک کنید جدید بر روی دکمه 

هنا را را لمس کنید در این قسنمت لیسنت حسناب  حساب فاکتور را انتخاب کنید. برای این کار دکمه 

خواهید حساب جدید تعریف کنیند بنر درصورتیکه می ؛ید، حساب مورد نظر را انتخاب کنیدکنمشاهده می

لمس کنید و حساب را معرفی کنید. در قسمت توضیحات، توضیحات فناکتور را وارد کنیند.  روی دکمه 

 سپس دکمه ذخیره را فشار دهید.
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توانید کاالها را به صورت لیستی ینا بعد از انتخاب حساب، به منوی انتخاب کاالها منتقل خواهید شد که می

تصنویر  و توانید نحوه نمایش لیست را تغییر دهیدمیکاتالوگی مشاهده و به فاکتور اضافه کنید. با دکمه 

 شنود و ضنمناً بنا زدن دکمنه ب منی. با لمس کاال، کاال انتخناکاال را نیز در صورت وجود مشاهده کنید

در صورت نیاز برای کاال به صورت مبلنه ینا درصند،  . توانید قیمت و یا تعداد و واحد کاالها را تغییر دهیدمی

تنوان اینن سنطوح منی  باشد با زدن دکمهاگر کاال دارای سطوح قیمت مختلف می. تخفیف وارد نمایید

 قیمت را مشاهده و انتخاب کرد.
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و « هناتعداد ارقام بعد از اعشار در قیمنت»بایست در قسمت تنظیمات ثبت فاکتور ارزی ابتدا میجهت  ☜

توانید هنگام ثبت کاال در فاکتور، فی و تعنداد را تنظیم نمایید. حال می« تعداد ارقام بعد از اعشار در تعداد»

 ارقام را به صورت اعشاری وارد نمایید.  

ای اینکنار کنافی اسنت امکان وجود دارد که از طریق بارکدخوان، کاال را در فاکتور ثبت کننیم. بنر این  ☜

بارکند کناال را اسنکن  «نام یا کد کاال را وارد کنید»خوان را به تبلت متصل کنیم و در قسمت دستگاه بارکد

 کنیم و یا دکمه اسکن را کلیک کرده و از بارکدخوان خود دستگاه استفاده نماییم.

 
 

توانید توانید با استفاده از منوی سمت  پ فاکتور خود را نهایی کنید. در این منو میبعد از انتخاب کاالها می

توانید انجنام پرداخت را نیز از همین منو میو  همچنین  اپ فاکتور و دریافت ؛تخفیف و هزینه را وارد کنید

 دهید.
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توانید توضیحات مربوط به آن و همچنین مبلنه می پس از لمس دکمه دریافت و انتخاب گزینه دریافت: 

 روش نقدی،  ک و یا کارت انتخاب کنید طبق تصویر زیر: 3را وارد کنید و نوع پرداخت را هم از 
 

  
های خود توانید دریافتیگزینه دریافت از طریق منوی اصلی هم قابل انجام است و میتوجه داشته باشید که 

 را ثبت کنید.

توانید به برای وارد کردن تخفیفات و هزینه فاکتور پس از لمس دکمه تخفیف یا هزینه میتخفیف و هزینه: 

 تخفیف یا هزینه مورد نظر را وارد کنید. ،درصد یا مبله
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اطالعات فاکتور ذخیره را لمس کنید و از فاکتور خارج شنوید، در هنگنام خنروج از فناکتور بنا  پس از ورود

ای روبرو خواهید شد که آیا مایل به بستن فاکتور هستید یا خیر. در صنورت انتخناب گزیننه بسنتن گزینه

در صنورت تماینل بنه  توانید دریافت آن را وارد کنید.فاکتور دیگر قادر به اصالح آن نخواهید بود و فقط می

 اصالح آن در مراحل بعدی گزینه بله و برای بستن فاکتور گزینه بستن را انتخاب کنید.
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تمامی فاکتورهای دیگر از قبیل سفارش و برگشت و خرید و ... به همین صورت قابل صدور است. دقت کنیند 

رها از منوی بروزرسانی نیناز اسنت. برای ارسال فاکتورها حداقل یک بروزرسانی سریع و یا بروزرسانی فاکتو

 نیز انجام شود. خودکارتواند به صورت توجه داشته باشید که بروزرسانی می
 
 هالیست حساب 2-2-2

ها و یا تعریف حساب جدید استفاده کنیند. بنرای ها و مانده حسابتوانید برای مرور حساباز این گزینه می

های نام حساب را لمس نموده؛ در پنجره بازشده قسمت ها، دکمه تعریف حساب جدید در لیست حساب

و مشخصات حساب مانند تلفن همراه، آدرس، کد ملی و ... را تکمیل نمایید. سنپس بنر روی دکمنه ذخینره 

 کلیک کنید.

ها دکمه .......  را لمس کنید و وارد قسنمت کافی است در لیست حساب گردش آخر مشتری 10مشاهده برای 

  ها شوید. آخرین تراکنش
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 دانیمنوی انبارگر 3-2-2 
های کاال را در انبار ثبنت و بنه برنامنه حسنابگر توانید فایل انبارگردانی ایجاد کنید. ماندهدر این قسمت می

 برای انبار گردانی به موارد زیر توجه فرمایید:ارسال کنید 

 فرض در برنامه سایبر تعریف شده باشد.پیش شود که به عنوان انبارام میالف( انبارگردانی برای انباری انج

ب( پس از بروزرسانی انبارگردانی، فایل مغایرت آن در انبارگردانی پایان دوره ثبت خواهد شد. انبار گرداننی 

  شود.میدر پاکت سایبر همانند صدور بقیه فاکتورها انجام 

 مراجعه کنید.حسابگر ه شما برای صدور فاکتور تعدیل باید به منوی فایل مغایرت در برنام



 Pocket Cyber         aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa55اندازیآموزش نصب و راه

 

 نقشه 4-2-2 
دریافنت داشنته باشنید. بنرای  دسترسی نقشه بهآفالین  آنالین و توانید به صورتشما می PPCدر برنامه 

ها، نقشه منورد نظنر خنود را ابتدا از منوی بروزرسانی دریافت نقشه را انتخاب کنید. در لیست نقشه نسخه

 برای دانلود انتخاب کرده و صبر کنید تا دانلود به اتمام برسد.

 

توانیند بنرای ها مینکته: توجه داشته باشید در صورت عدم وجود منطقه مورد نظر شنما در لیسنت نقشنه

 شایگان سیستم ارسال نمایید.شرکت  بهشدن آن درخواست خود را اضافه

توانید نقشه مورد نظر و نقاط تعریف شده برای ویزیت را مشاهده کنید و با کلیک روی بعد از دانلود نقشه می

 هایی را که توسط برنامه حسنابگرتوانند مکاناپراتورها می PPCدر برنامه  نقطه برای آن فاکتور صادر کنید.

در نقشه ثبت شده است را مشاهده کنند و در آن نقاط اقدام به ثبت فاکتور و یا ثبت عدم ویزینت مشنتری 

 نمایند. برای این کار از منوی نقشه برنامه یکی از نقاط تعیین شده را لمس نمایید.
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توانید نقطه فعلی خود را ببینید و مسنیر منورد نظنر را بنر در تبلت می Location سرویس با روشن بودن

شنده بنرای ویزینت را بنه توانید نقاط تعیینت نقاط نیز میاساس نقاط انتخاب نمایید. با انتخاب دکمه لیس

توانید بنرای آن شنخص ینا در صورتیکه نقاط تعیین شده را لمس کنید می صورت لیست مشاهده فرمایید.

 اکتور جدید و یا دلیل عدم ویزیت صادر کنید.حساب ف
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 یادآور 5-2-2
 برای تنظیم یادآور از این منو استفاده کنید. 
 

  
. رد نظر برای هشدار را انتخاب نمایینددر قسمت موضوع شرح یادآور را وارد کنید و قسمت تاریخ و زمان مو

 را طوری تنظیم کنید که هر روز به شما هشدار دهد. یادآور توانید این می

 گزارشات 6-2-2 
اسنتفاده کنیند، در اینن  اس مشتری و یا تاریخ از این مننوبرای تهیه گزارشات فروش و سفارش و ... بر اس

برای گزارش مورد نظر خنود تعینین کنیند و گنزارش را بنه  را تاریخیتوانید نوع گزارش و فیلتر سمت میق

 ست و یا نمودار مشاهده کنید.صورت لی

تواند بر اساس کاال و مباله فروش گزارش مورد نظنر را این گزارش ویزیتور میگزارش براساس کاال:  -1-6

 مشاهده کند.

تواند عملیات فروش و حسنابداری خنود را بنر در این گزارش ویزیتور میگزارش بر اساس تاریخ:  -2-6

 کند.اساس تاریخ و مبله فروش مشاهده 

تواند بر اساس مشتری و مباله فروش گنزارش در این گزارش ویزیتور میگزارش بر اساس حساب:  -3-6

 مورد نظر را مشاهده کند.

 باشد.این گزارش برای مشاهده فروش بر اساس حساب و تاریخ و مبله میگزارش با جزئیات:  -4-6
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 بروزرسانی 7-2-2
در مننوی بروزرسنانی شنود. پرداخته می PPCو  Cyber Accountدر این قسمت به تبادل اطالعات بین 

شوند. همچنین ارسال فاکتورها نیز از همین طرینق انجنام ... بروز می ها و کاالها واطالعات مربوط به حساب

 خواهد شد.

 شود.، بروزرسانی مییلی شناورصو تف با این بروزرسانی اطالعات حساببروزرسانی حساب:  -1-7

 کند.را به برنامه حسابگر ارسال می PPCفاکتورهای صادر شده در زرسانی فاکتورها: برو -2-7

 .کندهای مشتریان را بروزرسانی میحسابصورت: بروزرسانی صورت حساب -3-7

فرض را فعال کنرده باشنید از که گزینه فاکتورهای پیشدر صورتیفرض: بروزرسانی فاکتور پیش -4-7

 خواهد شد.انجام طریق این منو بروزرسانی 

ثبت شده است را ارسال و صادر  PPCکه در  انبارگردانیاطالعات مربوط به فاکتورهای انبارگردانی:  -5-7

 .می کند

 به کاالها را بروزرسانی خواهد کرد. اطالعات مربوطبروزرسانی کاالها:  -6-7

 مانده مقداری کاالها توسط این گزینه بروز خواهد شد.مانده کاالها:  -7-7

 کند.ارسال می PPCتصاویر مربوط به کاالها را به آلبوم:  -8-7

توانید منطقه مورد نظر خود را از این مننو دریافنت برای استفاده آفالین از نقشه میدریافت نقشه:  -9-7

 کنید.

 شود.ای مشخص شده برای ویزیتور از این منو بروزرسانی مینقاط و مسیرهمسیرها:  -10-7

 کند.فاکتورهای ارسال شده در تبلت را حذف می: حذف فاکتور ارسال شده -11-7

مثنل یادآورهنا را حنذف  Pocket Cyberاطالعات شخصی در برنامنه : حذف اطالعات شخصی -12-7

 کند. می

 کند.و اطالعات شخصی را حذف می فاکتورهای ارسال شده حذف کلیه اطالعات:-13-7

توانید بروزرسانی سریع را انجام دهید تا تمامی اطالعات منورد نیناز مربنوط بنه صندور فاکتورهنا شما می

بنرای  را انجنام دهیند.به روزرسانی هنا توانید گزینه به گزینه بروزرسانی شود. برای تسریع بروزرسانی می

سازی را تینک کنیند ماننند را لمس کنید و فعال «رسانی خودکاربروز»باید دکمه رسانی خودکار تنظیم بروز

 تصویر زیر:
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ینک نماییند. ضنمنا های مورد نیاز برای هر بار بروزرسانی خودکنار را تتوانید سرویسسازی میپس از فعال

زرسنانی بندی هم قابل تنظیم است. همچنین فاصله بین هر بروزمان بندی و ساعت پایانساعت شروع زمان

 را از قسمت فاصله )دقیقه( تعریف کنید.

رسنانی که وقت کاربر بیش از حد صرف بروزدقیقه باشد  10بهتر است فاصله بین هر بروزرسانی حداقل  ☜

 نشود و حجم دیتای کمتری نیز مصرف شود.

تست ارتبناط در صورتی که تبلت شما بروزرسانی را انجام نداد، برای خطایابی از منوی بروزرسانی دکمه  ☜

باشد. سپس برای را بزنید. در اینجا مشخص خواهد شد که مشکل عدم ارتباط از سرویس و یا پایگاه داده می

 حل مشکل با پشتیبانی تماس بگیرید. برای ارسال مشکل برنامه به تیم پشتیبانی مراحل زیر را دنبال کنید:

سال را نگه دارید و شما وارد محیط ارسال ایمینل از منوی اصلی دکمه درباره ما را فشار دهید سپس دکمه ار

 را بزنید. Sendخواهید شد. در این قسمت فقط دکمه 

توجه داشته باشید که این کار را فقط با هماهنگی تیم پشتیبانی انجام دهید. ضمن اینکه با این کار اطالعات 

 شود.شما برای بررسی کارشناسان ما ارسال می



 Pocket Cyber         aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa61اندازیآموزش نصب و راه

 

 
 

توانید گزینه تنظیمات را  ند ثانیه لمنس کنیند تنا تنظیمات دستگاه به صورت دستی میضمناً برای تغییر 

توانید به صنورت جنزب بنه جنزب تنظیمنات منوی تنظیمات به صورت موردی ظاهر شود. در این قسمت می

م برای مثال بزرگنمایی فاکتور، رسید دریافت و تصاویر آلبنوم در اینن قسنمت انجنا دستگاه را تغییر دهید.

 شود.می
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