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 3نگاره 
 

 راهنماي استفاده از برنامه حسابداري جوان

 
   نصب برنامه 

گذاشته و از پنجره باز شده   CD-ROMسي دي نصب برنامه را داخل

 گزينه حسابداري جوان را انتخاب كنيد .

 . ه بعدي گزينه نصب برنامه را كليك كنيددر پنجر 

برنامه به صورت اتوماتيك نصب مي شود . دقت كنيد كه درپنجره هاي باز  

   ك كنيد .ـرا كلي  Acceptشده گزينه 

در ميانه هاي نصب برنامه سيستم به ريست شدن نياز خواهد داشت در 

 ،كرديد صورتي كه پيامي مبني بر درخواست برنامه براي ريست دريافت

. بعد از اين كه سيستم شما مجددا راه انداري شد را كليك كنيد  yesدكمه

 ل نصب به صورت اتوماتيك ادامه پيدا خواهد كرد . حمرا

 نصب قفل 
) قفل هاي خاكستري رنگ ( استفاده مي كنيد  TINYاگر از قفل هاي 

گزينه در پنجره باز شده  بر روي سي دي نصب دبل كليك كنيد.مجددا 

صب ــو پس از آن بر روي ن رده ـخاب كـتــوان را انــحسابداري ج

) قفل هاي بنفش  HIDفل هاي ـاگر از قك كنيد.ــــكلي USBقفل 

 رنگ ( استفاده مي كنيد نيازي به نصب قفل نداريد . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 4 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

 ه غير شبكه (راه اندازي برنامه ) نسخ
 ر را انجام دهيد . پس از نصب برنامه براي راه اندازي مراحل زي

را باز   Accountant. از منوي باز شده برنامه را باز كنيد  All programرت ويندوز رفته و از آن جا گزينهبه منوي استا

باز   Sqlكليك كنيد . با كليك كردن روي اين گزينه پنجره تنظيمات   Sqlserver helperكرده و پس از آن روي گزينه 

 مي شود . 

 مات زير را انجام دهيد ينجره تنظدر اين پ 

نوع نسخه را نسخه غير شبكه انتخاب كنيد . در قسمت 

نخستين گزينه نشان  –ها   SQL SERVERليست 

در قسمت بانك هاي  –داده شده را انتخاب نماييد 

ايجاد بانك اطالعاتي  "اطالعاتي بر روي سرور گزينه 

اسم را انتخاب كرده و در قسمت نام موسسه  "جديد 

فروشگاه يا موسسه خود رابنويسيد . بعد از  –شركت 

 اتمام تنظيم ها دكمه تاييد را كليك كنيد . 

االن برنامه آماده استفاده است . بر روي آيكون برنامه 

 روي دسكتاپ كليك كنيد . تا برنامه اجرا شود . 

 
  راه اندازي برنامه ) نسخه شبكه (

 ،لطفا مراحل زير را انجام دهيد.براي نصب برنامه حسابداري در شبكه

1-fire wall  كنيد. براي انجام اين كار در ويندوز ها را در تمام سيستمها غير فعالxp وارد control panel  شده بر روي

دابل كليك  fire wallگزينه 

كرده و در پنجره باز شده 

را  Turn off fire wallگزينه 

 انتخاب نماييد.

وارد  vistaو  sevenدر ويندوز

control panel  شده و برروي

دابل كليك   fire wallگزينه 

هر  در  كنيد در پنجره باز شده

 نشان داده شده  دو قسمت

fire wall  ها را off كنيد. 

 fireآنتي ويروس و يا  -2

wall  هاي نصب شده بر روي

سيستم را نيز به گونه اي 

العات بيشتر مي توانيد با شركت تماس گرفته يا با حمايت كنندگان ــتنظيم كنيد كه به شبكه آسيبي نرساند. براي اط

 رم افزار آنتي ويروس خود مشورت كنيد.ــن
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 .  )سيستم مادر(تنظيمات زير را انجام دهيد serverبر روي سيستم  -3

a-  به گزينه All program رفته و گزينهSQL server   را باز كنيد از اين قسمت بر رويSQL Server 

Configuration Manager گزينه در پنجره باز شده از گزينه هاي سمت چپ نموده و بل كليك دSQL Server 2005 

Servises   را انتخاب كرده و در قسمت راست گزينه هايSQL Server  وSQL Browser  راStart  كنيد. براي انجام

 را كليك كنيد. start اين كار بر روي هر كدام از گزينه ها راست كليك كرده و گزينه

درمرحله بعد گزينه 
SQL Server 2005 

Network 

Configuration  را و

 Protocol forسپس 

SQL Express  را

اتخاب نموده و در 

قسمت سمت راست به 

ترتيب گزينه هاي 

shared memory-

named pipes-

TCP/IPوVIP را

Enable كنيد براي

 تبديل كنيد. yesرا به  Enabledو گزينه  هز گزينه ها دبل كليك كردافي است روي هر كدام اكانجام اين كار 

 انجام دهيد. Client Protocolsو در قسمت   SQL Native Client Configurationهمين عمليات را براي گزينه

كرده نوع را اجرا  SQL Server Helperفايل  Clientپس از انجام تنظيمات فوق در مسير نصب برنامه در سيستمهاي  -4

و همين  Serverنصب شده بر روي  SQL Serverنسخه را نسخه شبكه )كالينت(انتخاب كنيد.در اين حالت بايد برنامه نام 

را بشناسد. در صورتي كه تمام تنظيمات به درستي انجام شده باشد برنامه قادر  Serverطور نام موسسه ايجاد شده بر روي 

 و نام موسسه،صفحه پيش رو را تاييد كنيد. SQLانيد در صورت شناخت ها خواهد بود،مي تو SQLبه شناخت 

 اجراي ربانهم
كرده وارد  "1"و كلمه رمز را  "سرپرست"در پنجره باز شده نام كاربري را . كون برنامه روي دسكتاپ كليك كنيدبر روي آي

  . را كليك كنيد  "ورود"و دكمه 

مي كنيد  اگر نخستين بار است كه از برنامه استفاده

بايد برنامه را فعال سازي كنيد . براي اين موضع در 

. و امكان در اختيار شما خواهد بودپنجره بعدي د

ينترنت و فعال امكان فعال كردن برنامه از طريق ا

. در حالت اول كافي است كه سازي تلفني برنامه
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  7نگاره

در اين حالت پنجره اي باز مي شود كه بايد  .يدنمايرا كليك  مرحله بعدي سيستم خود را به اينترنت وصل كرده و دكمه 

وجود دارد آن ها را   شما خصات اصليــبا مش مشخصات شما در آن ثبت شده باشد . اگر اختالفي در  مشخصات ثبت شده

 پس از چند ثانيه برنامه شما فعال شده و قابل استفاده خواهد بود . .  ه و دكمه فعال سازي را كليك كنيداصالح نمود

بر روي دكمه مرحله بعد اگر مي خواهيد از فعال سازي تلفني استفاده كنيد گزينه فعال سازي تلفني را انتخاب كرده و 

شماره  –. با شركت تماس گرفته ر در اختيار شما قرار خواهد گرفت. در پنجره بعدي شماره سريال نرم افزاكليك كنيد

بعد از دريافت كد فعال سازي آن را در جايگاه مربوطه نوشته و دكمه   .ده و كد فعال سازي را دريافت كنيسريال را خواند

 فعال سازي را كليك نماييد .

 

  هب روز رسانی ربانهم                                                
ارتقا به آخرين " نخستين كار پس از اجراي برنامه به روز رساني آن مي باشد . لطفا به محض باز شدن برنامه روي دكمه

كليك كنيد . براي انجام اين كار مطمئن شويد كه به اينترنت متصل هستيد. برنامه به صورت اتوماتيك به سايت   "نسخه 

را بسته  اري آخرين نسخه بايد برنامهزايان يافتن كار بارگپبعد از  .خرين نسخه را داون لود خواهد كردشركت وصل شده و آ

لطفا به هشدارهاي برنامه در هنگام به روز رساني و پس از آن دقت كرده و همه كارهاي خواسته .  نيدو مجددا آن را باز ك

 شده را انجام دهيد . 
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کردن اشخاص معرفی
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  9نگاره 

 

  ن اشخاصدمعرفی کر

براي دست يابي به اين قسمت مي توانيد  .ب نماييدتخاـو گزينه معرفي اشخاص را ان وي منوي تنظيمات اوليه كليك كردهبر ر

        د نيز اقدام كنيد . خص جديش  –از منوي اشخاص 

          

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 با كليك كردن بر روي گزينه هايي

 كه در نگاره ها

 ، وارد پنجره مشخص شده اند

 . معرفي اشخاص خواهيد شد

 در اين پنجره شما  

 مشخصات فرد از جمله  مي توانيد

 

نام مستعار و ....  ،نام، نام خانوادگي

برنامه اطالعات وارد   .را وارد كنيد

شده در اين بخش را به دفترچه 

 تلفن نيز منتقل خواهد كرد. 

در صفحه بعد پنجره معرفي اشخاص 

 را با هم مرور مي كنيم . 

 

 

 



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 9 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

  مشخصات فرد 

 عنوان

، مهندس و ... از ليست انتخاب كرده و يا خودتان در فيلد مربوطه فرد مانند خانم، آقامي توانيد عنوان  در اين قسمت 

 بنويسيد . 

 شرکت
  نام شركت يا موسسه در اين قسمت نوشته مي شود . 

 نام
  نام فرد را در اين قسمت بنويسيد . 

 نام خانوادگی
ني ـوع نام و نام خانوادگي بايد منحصر به فرد باشد . يعنام خانوادگي فرد در اين قسمت نوشته مي شود . توجه كنيد كه مجم 

 د. م معرفي كنيستانوادگي مشابه در سيهيچگاه نمي توانيد دو شخص با نام و نام خ

 نام مستعار
. توجه داشته باسيد كه نام مستعار نيز بايد منحصر به فرد باشد و صاري فرد را در اين قسمت بنويسيديا نام اختنام مستعار  

 نامه نام هاي مستعار مشابه را نمي پذيرد . بر

 سقف اعتبار
، برنامه به كاربر هشدار خواهد ي فرد از حد معلوم شده بيشتر شودخص كردن سقف اعتبار هر شخص ، اگر ميزان بدهشبا م 

ت عمومي گزينه براي اين موضوع عالوه بر مشخص كردن سقف اعتبار در اين قسمت بايد در تنظيمات برنامه نيز در قسمداد. 

 "عدم بدهكار شدن فرد بيشتر از سقف اعتبار را كليك كنيد . "

 عنوان شغلی 
 ه مي شود . ت، سرپرست در اين قسمت نوشعنوان هايي مانند رئيس، معاون 

 کد اقتصادي
كد اقتصادي فرد يا شركت را در اين قسمت  

 بنويسيد . 

 خصوصی
 با زدن تيك اين قسمت نام اين فرد معرفي  

شده تنها به كاربري نشان داده خواهد شد كه 

اين فرد را معرفي كرده است و ساير كاربرها به 

نام و مشخصات فرد معرفي شده دسترسي 

 نخواهند داشت . 

 توضيحات
رابطه با فرد معرفي شده اگر توضيحاتي در  

  ، آن ها را در اين قسمت بنويسيد .نياز است
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 تماس ها 
، ايميل و .... را از ليست تماس مورد نظر خود را مانند تلفن، موبايل، نشاني منزل، نشاني محل كارع ، نودر ستون نوع تماس

 انتخاب كنيد . 

در ستون مقدار مي توانيد مقدار عددي 

يا حروفي مورد انتخاب شده در ستون 

نوع تماس را بنويسيد . مثال 

براي موبايل شخصي  "  89171117390"

ه سينما سعدي ، شيراز ، چهاررا "يا 

 "ساختمان افشار طبقه اول ، واحد دو

 براي آدرس محل كار  و ...   

توضيحات اضافه را مي توانيد در ستون 

  توضيخات بنويسيد . 

  گروه 
. با دكمه اضافه به گروه را كليك كنيد

 دكـمهر روي اين ـردن بــيك كــكل

براي  .رد پنجره ديگري خواهيد شدوا

را  F4روه دكمه معرفي كردن يك گ

فشار داده يا از سمت راست صفحه دكمه 

جديد را كليك كنيد . در پنجره باز شده 

در قسمت نام ، نام گروه مورد نظر خود 

 .  را بنويسيد

ل مي توانيد در ـــورت تمايـــدر ص

قسمت توضيحات ، توضيحات مورد نياز 

. اگر مي خواهيد كه نام يز بنويسيدرا ن

م كاربران نشان داده اين گروه به تما

شود قسمت عــمومي و اگر دوست 

داريد كه اين گروه فقط به شما ) به 

داده شود،  عنوان كاربر اصلي ( نشان

. پس از گزينه خصوصي را تيك بزنيد

اين پنجره را تاييد كنيد . با تاييد كردن 

پنجره نام گروه به ليست گروه هاي شما 

 افزوده خواهد شد . 

ي توانيد از ـمايل مـورت تـــدر ص

دكمه هاي سمت راست پنجره اصلي 
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براي اصالح نام گروه ، حذف ، نمايش يا 

جستجو استفاده كرده و يا پنجره را بسته و 

 يا چاپ كنيد . 

پس از اضافه شدن نام گروه به ليست گروه 

روه هايي را كه مي خواهيد ــها ، گروه يا گ

ه و تنخاب كردنارا به آن وابسته باشد  شخص

 "يا  "انتخاب  "مه ــبا توجه به نياز دك

 را كليك كنيد .   "انتخاب تيك خورده ها 

در صورت نياز مي توانيد از در همين پنجره 

دكمه هاي جديد ) براي معرفي گروه جديد ( 

 –نمايش  –اصالح ) براي اصالح گروه (  –

 –بازخواني  –حذف ) براي حذف گروه ( 

 تفاده كنيد . چاپ اس –بستن  –جستجو 

 کارمند
ارمند ـده كـــعرفي شــخص مـاگر ش

 "شركت مي باشــد ، مي تــوانيد قسمت 

را  "اين شخص كارمند موسسه ما مي باشد 

و تاريخ استخدام، شيوه پرداخت  تيك زده

در مبلغ حــقوق و توضيحــات را   ،حقوق

 تعين شده بنويسيد . قسمت هاي 

   بازاریاب
 بازاريابده ـش يعرفـــخص مــاگر ش

 "قسمت  ديتــوان يباشــد ، م يشركت م

را  "باشد  يموسسه ما م بازارياب شخص  نيا

مشخص را و تاريخ شروع به كار  زده كيت

كرده  و توضيحات الزم را در قسمت مورد نظر 

 بنويسيد . 

  سهامدار
 سهامدارده ـش يعرفـــص مــاگر شخ

 "ت قسم ديتــوان ي، مباشــد يشركت م

را  "باشد  يموسسه ما م  سهامدارشخص  نيا

الزم را در قسمت  مورد  حاتيزده و توض كيت

 . ديسينظر بنو
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 اصالح شخص
براي اصالح اشخاص مي توانيد 

،  اوليه از قسمت تنظيمات

عرفي اشخاص را ـــوي مــمن

يا از منوي  انتخاب كنيد. 

اص اشخاص ، گزينه اصالح اشخ

  را كليك نماييد .

 نيا يكردن رو كياز كل پس

وارد پنجره اصالح  نهيگز

 شد . ديخواه

 مروري بر این پنجره 

 جدید 
با كليك كردن بر روي اين  

ي دكمه ، وارد پنجره معرف

  اشخاص خواهيد شد . 

 اصالح 
يد . توجه شده و قادر خواهيد بود مشخصات يك فرد را اصالح كن  رد پنجره معرفي اشخاصبا كليك روي اين دكمه باز وا 

 نماييد .  از است كه حتما يك فرد را انتخابكنيد كه قبل از آن ني

 حذف 
با انتخاب يك يا چند سطر از پنجره اشخاص مي توانيد آن فرد يا افراد را حذف كنيد . توجه كنيد كه شرط حذف افراد اين  

 .  شدملياتي با آن ها انجام نشده باـاست كه در طول سال مالي جاري هيچ گونه ع

 صورتحساب 
 با كليك روي اين دكمه پنجره صورتحساب فرد براي كاربر گشوده شده و مانده حساب فرد نمايش داده خواهد شد .  

 حساب معوقه 
ك ـــدر صورتي كه كاال يا خدماتي به صورت قسطي و يا اعتباري سر رسيد دار در اختيار فرد قرار گرفته باشد با كلي 

 . شته فرد را مشاهده نماييدذه قادر خواهيد بود حساب هاي معوقه و سررسيد گردن روي اين دكمـــك

 حساب اشخاص 
جره بدهكاران و بستانكاران خواهيد شد و مي توانيد گزارش هاي الزم در اين رابطه ــبا كليك كردن روي اين دكمه وارد پن 

 را مشاهده نماييد .
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 اطالعات 
چك هاي دريافتي و چك هاي   ،طالعاتي را مانند مانده حساب فرد،  شماره تلفن هاد ااين دكمه در اين پنجره مي توان 

 بر نشان دهد . ربرگشتي فرد را به كا

 بازخوانی 
 وجه به فيلترهاي اعمال شده ، اطالعات مورد نياز را براي شما بازخواني مي كند . ــمه با تــاين دك 

 جستجو 
صد پيدا كردنشان مي توانيد آنچه را كه ق  اين پنجرهدر  .پنجره جستجو خواهيد شد  ردوابا كليك كردن بر روي اين دكمه  

 داريد نوشته و دكمه جستجو را كليك كنيد .   را

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 22نگاره  
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ري جوان  راهنماي رنم افزار حسابدا

 

 

 

 
 

بخش اهمعرفی کردن 
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 معرفی کردن بخش ها 
فرض كنيد شما صاحب يك   .هزينه شركت يا فروشگاه شما هستندكز بخش ها در نرم افزار حسابداري جوان در واقع مرا

د و هم نرم افزار و هر كدام از اين كاالها يا خدمات قابل سشركت كامپيوتري هستيد كه در آن هم سخت افزار به فروش مي ر

هر قسمت انجام ي كه براي اغل در هر بخش متفاوتند يا تبليغاتـبر فرض كارمندان ش  .ينه هاي خاص خود را دارندزارائه، ه

ي مربوط به هر قسمت را ها ينه ها و در آمدك را به شما مي كند كه بتوانيد هزمــبخش اين ك  .مي شود متفاوت است

 جداگانه وارد كرده و جداگانه گزارش بگيريد . 

  نه بخش ها كليك كنيد .تنظيمات اوليه رفته و بر  روي گزي يبه منوبراي معرفي كردن بخش ها 

  
با كليك كردن بر روي اين گزينه 

ي بخش ها وارد پنجره معرف

  خواهيد شد . 

 این پنجره   مروري بر 

 جدید  
اين گزينه دن بر روي ربا كليك ك 

وارد پنجره معرفي كاال خواهيد 

  شد .

نام   ،اين پنجره مي توانيد نامدر 

وضيحات الزم را براي اختصاري و ت

ل كردن . پس از كامبخش بنويسيد

 مشخصات اين پنجره را تاييد كنيد .  

 اصالح  
با كليك كردن بر روي اين گزينه و قبل از آن انتخاب  

يكي از سطرها ، مي توانيد مشخصات معرفي شده 

 خودتغيير دهيد .  براي يك بخش را به سليقه
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 نمایش 
خصات معرفي شده براي يك بخش به شما نمايش ، مشاز سطرها يكيو قبل از آن انتخاب  نهيگز نيا يكردن بر رو كيبا كل 

 داده مي شود . 

 حذف 
. دقت كنيد ده حذف مي گرددش ، بخش انتخاباين كار  مبا انجا  .ده و بر روي اين گزينه كليك كنيدر را انتخاب كرطيك س 

 ده باشد.چ عملياتي با آن بخش انجام نشيكه شرط اساسي براي حذف يك بخش اين است كه در طول سال مالي ه

 گزارش
 ، گزارش سود و زيان مربوط به بخش انتخاب شده در اختيار شما قرار خواهد گرفت . با كليك كردن بر روي اين گزينه 

  یبازخوان 
 كند . يم يشما بازخوان يرا برا ازياطالعات مورد ن  ،ال شدهاعم يلترهاـــيدكمه با توجه به ف نيا 

  جستجو
كردنشان را  دايصد پقآنچه را كه  ديتوان يپنجره م نيدر ا  .شد ديدكمه وارد پنجره جستجو خواه نيا يكردن بر رو كيبا كل

 . ديكن كينوشته و دكمه جستجو را كل ديدار
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 انباراه  و  کاالاه معرفی کردن 
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 انبار یمعرف
از دو  ديتوان يانبار م يمعرف يبرا

 .  دياقدام كن ريز قيطر

 نهيو گز هياول ماتيتنظ يمنو -1

 انبارها يمعرف

انبار  نهيكاال،انبار و گز يمنو -2

 ديجد

انبار  نهيو گز كاال،انبار رفته يمنو به

. در پنجره ديرا انتخاب كن ديجد

و  يرو نام، نام اختصار شيپ

. در ديسيرا بنو ياحتمال حاتيتوض

به  يرييقسمت مشخصات حساب تغ

 نهيو در قسمت گز اوردهين وجود

 قهيها با توجه به نوع كار و سل

 دهي))ناد نهياز سه گز يكيخود 

))اجازه اي((هبد غامي(())پ ريبگ

 يقسمت ))موجود ينده((را برا

انبار((را  نيا يكاالها يبرا  يمنف

 دييدر نظر گرفته و پنجره را تا

 .ديكن

 انبار  اصالح
 نهيكاال،انبار رفته و گز يمنو به

در  ديصالح انبار را انتخاب كنا

با  ديتوان يرو م شيپنجره پ

سمت راست  ياستفاده از ابزارها

 ديانبار جد كي فينسبت به تعر

 ندابزارها مان ري. ساديرياز آن گزارش بگ ايانبار  انتخاب شده  حذف نموده و  اياصالح انبار انتخاب شده  اقدام كرده  اي

 انبارها كمك خواهند كرد. تيريشما در مدچاپ به  اي ،جستجو،بستنيبازخوان

كردن نام آن  لتريانبار نسبت به ف كياز نام  يبخش اي  با نوشتن نام ديتوان يصفحه م نيو سمت راست هم نييقسمت پا در

 .دييانبار اقدام نما
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 هاکاال یمعرف
از  ديتوان يكاال م يمعرف يبرا

 . دياقدام كن ريز يرهايمس

   االهاك – هياول ماتيتنظ -1

 /كاال –كاال و انبار  -2

  دجدي خدمات

كاال و انبار شده و  يمنو وارد

 دجدي خدمات –كاال  نهيگز

 .ديكامل نمائمورد نظر را  يكاال ، مشخصاتپنجره باز شده در. ديكن كيرا كل

 پنجره  نیبر ا يمرور

 مشخصات کاال 

 نوع 
 ينوع مورد معرف ديتوان يقسمت م نيدر ا 

قسمت  نيآنچه در ا .ديشده را مشخص كن

دمات ـــخ ايخاب است كاال ــقابل انت

 باشد . يم

كه به  ديانتخاب كن يموارد يكاال را برا 

ثبت  تيوجود داشته و قابل يكيزيلحاظ ف

 ي. خدمات را برادر انبار را داشته باشند

كه صرفا جنبه  ديانتخاب كن يموارد

بت در انبار را ث تيدارند و قابل يخدمات

 ... ( و دستمزد –حمل  هي) مانند كراندارند 

  نام
خدمات مورد نظر  ايقسمت نام كاال  نيا در

 كامال منحصر به فرد باشد . ديخدمات با ايكه نام كاال  ديكن توجه .ديسيخود را بنو

 ياختصار نام
 منحصر به فرد باشد .كامال  ديبا يكه نام اختصار ديكن توجه .ديسيخدمات را بنو ايكاال  يقسمت نام اختصار نيدر ا 

 ) بارکد (  کد
 . ديسيخدمات را بنو ايباركد كاال  ايكد  ديتوان يقسمت م نيا در

 شده باشد . لياعداد تشك ايمنحصر به فرد بوده و از حروف  ديبا كد

ز اسكنر باركد باركد را با استفاده ا ايثبت كرده  يباركد كاال را به صورت دست ديتوان يم ديكن ياز باركد استفاده م اگر

 قسمت درج شود. نيتا در ا ديبخوان
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 ضفر شيانبار پ
دارد و در  ازيكه تنها كاال است كه به انبار ن دي. توجه داشته باشديقسمت انتخاب كن نيدر ا ديتوان يفرض كاال را م شيپ انبار

از دكمه  ديتوان ياصالح انبارها م ايانبارها و  ستيل دنـيد ي. براباشد يفعال  م ريقسمت غ نيا، شده يمات معرفدمورد خ

 . ديكن دهقسمت استفا نيكنار ا نيذره ب

  يحداقل موجود 
 .  ديسيقسمت بنو نيمورد نظر را در ا يكاال يموجود حداقل

. در هنگام تعداد كمتر شود نياز ا ديشما نبا يكاالها مقداره موضوع است ك نيا انگريمت بـقس نينوشته شده در ا عدد

 دهد . يعدد كمتر شود برنامه به كاربر هشدار م نيشما از ا يعداد كاالهافروش اگر ت

  يحداکثر موجود 
 . ديسيقسمت بنو نيمورد نظر را در ا يكاال يموجود حداكثر

شود برنامه به كاربر هشدار  شتريقسمت ب نيشده در ا ياز عدد معرف ديمورد نظر در هنگام خر يكه تعداد كاال يـصورت در

 دهد . يم

 فرض  شيبخش پ 
 . ديقسمت انتخاب كن نيدر ا ديتوان يخدمات را م ايفرض كاال  شيپ بخش

 .ديقسمت استفاده كن نيكنار ا نياز دكمه ذره ب ديتوان ياصالح آنها م ايبخش ها و  ستيل دنيد يبرا

در آن بخش خود را ل از فروش كاال ــحاص انيشود كه سود و ز يبخش باعث م كيخدمات به  ايكاال  كيكردن  وابسته

 نشان دهد.

 واحد  نوع
حتما از  شوند يفروش م اي دياز واحد خر يكه با كسر ييكاالها يكه برا ديباشد دقت كن ياعشار ايتواند كامل  ينوع واحد م 

 . دياستفاده كن يواحد اعشار

 واحد خرده  
 نيواحد در ا . نوشتن ديسيقسمت بنو نيدر ا در صورت عدم وجود ايقسمت انتخاب كرده و  نيخدمات را در ا ايكاال  واحد

 . دياستفاده كن زيكاال ها ن ريسا يشده برا فياز واحد تعر ديشود كه دفعات بعد شما بتوان يقسمت باعث م

 واحدها  لیتبد بیضر
 دو واحد خرده و عمده باشد . يشود كه كاال شما دارا ياستفاده م يزمان يقسمت برا نيا

 شخص خواهد كرد كه هر واحد عمده شامل چند واحد خرده است .واحدها م ليتبد بيضر

اگر واحد  ايخواهد بود  1888واحدها برابر  ليتبد بي، ضر ديكرده ا يمعرف لوگرمياگر واحد خرده را گرم و واحد عمده را ك مثال

 باشد. 12 اي 7توانند  يواحدها م ليتبد بيعمده شما كارتن و واحد خرده عدد است ضر

 .تواند برابر صفر باشد يگاه نم چيواحدها ه ليتبد بيكه ضر ديكن توجه

 واحد عمده 
 . ديسيبنو ايقسمت انتخاب كرده و  نيخدمات مورد نظر را در ا ايعمده كاال  واحد
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 بر ارزش افزوده  اتيمشمول مال 
اضافه  اتيمال نيا زانيفاكتور مبر ارزش افزوده شده و در  اتيشده مشمول مال يمعرف يكاال ديبزن كيسمت را تـق نيا اگر

 ميزان ماليات بر ارزش افزوده را مي توانيد در قسمت تنظيمات اوليه مشخص كنيد .  .گردد يم

  متيق
درصد سود در  ايو مبلغ  ديخر متيفروش پس از ثبت ق متي، ق ديسيقسمت بنو نيدرصد سود را در ا اي، مبلغ  ديخر متيق 

 . ديسيدر قسمت مربوطه بنو زيرا ن متيق يسطحها ديتوان يوشته خواهد شد . من كيقسمت فروش به صورت اتومات

 تواند به كاربر در هنگام فروش كاال كمك كند. يفروش م متيق يسطحها 

 . كند يم رييتغ فيبه مبلغ تخف زيمبلغ سود ن لديف  -فروش  متيبه ق ديخر متيق لديف رييبا تغ 

   اتيخصوص 

 ي. وابستگتواند به كاال وابسته شود يم است كه يژگيو كي تيخصوص

، فروش اي ديشود كه در هنگام خر يكاال باعث م كيبه  تيخصوص كي

تا كاال با آن  ديشده را انتخاب نما يمعرف تيكاربر بتواند خصوص

  از انبار خارج شود . تيوارد انبار شده و با همان خصوص تيخصوص

جره باز شده نام . در پنديكن كيكل ديجد اتيوصـدكمه خص يرو

. از قسمت نوع ، نوع ديسيمورد نظر را بنو حيو توض تيخصوص

  . ديرا انتخاب كن تيخصوص

  کيت 
دهد و  يخود را نشان م فروش كاال به صورت  اي ديشده در هنگام خر فيتعر تخصوصي  ،تينوع از خصوص نيانتخاب ا با

مشاهده  ( قابل True تي( ) خصوص  False:  تيورت ) خصوصفاكتور به ص حاتي. فروش در قسمت توض ديدر فاكتور خر

و  ديدر خر ي)اجبار ايفروش (  اي ديدر خر ياري)اخت ياز عبارتها يكي تينوع خصوص انتخاب نيري. اگر در قسمت زاست

عكس  ديانتخاب كن را فروش (

 العمل برنامه با توجه به نوع

  .انتخاب شما متفاوت خواهد بود

انتخاب كرده را  يارياگر اخت

به انتخاب نوع  يالزام ديباش

 يداشت ول دينخواه تيخصوص

 ديرا انتخاب نمود ياگر اجبار

شد كه حتما نوع  ديملزم خواه

 شده در برنامه صادق است . يمعرف اتيتمام خصوص يمورد برا ني. ادييفروش انتخاب نما اي ديرا در هنگام خر تيخصوص

كاال خواهد  ريناپز ييشده جزء جدا يمعرف تيخصوص ديبزن كيرا ت« ظر گرفته شود در ن يدر محاسبه موجود» عبارت  اگر

ش آن كاال را به وصورت برنامه اجازه فر نيا ريدر غ ديمورد نظر را انتخاب كن تيخصوص ديبود و حتما در هنگام فروش با

 كاربر نخواهد داد .



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 22 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

كاال در نظر  يفرض برا شيپ تيخصوص كيبه عنوان  تيخصوص نيا ديبزن كيرا ت« فرض  شيخورده پ كيت»عبارت  اگر

 گرفته خواهد شد .

 ديتوان يپنجره م نيسمت چپ ا در

 تيانجام شده را رو ينمونه كارها

 .ديكن

  ستيانتخاب از ل
 يزمان يبرا تينوع از خصوص نيا

شود كه كاربر  يبه كار گرفته م

كاال را از  كي تيبخواهد خصوص

 اي ديرباز شونده در هنگام خ ستيل

 .ديفروش انتخاب كن

در  يارياخت اي ياجبار ي، حالتها ديسيمورد نظر بنو يمورد نظر را در قسمتها حاتيو توض تينام خصوص شيحالت پ مشابه

 ريد . مقاديسيبنو« قابل قبول  ريمقاد» را در قسمت  تيخصوص نيا يقابل قبول برا ريو فروش را انتخاب نموده و مقاد ديخر

 . اال به كاربر نشان داده خواهد شدو فروش و هنگام انتخاب ك ديقسمت در هنگام خر نيا شده در فيتعر

 عدد
و وابسته كردن آن  تيخصوص نيا يمعرف با

فروش  اي ديدر هنگام خر ديتوان يبه كاال م

به كاال  تيعدد را به عنوان خصوص كي

 نهي. همانطور كه در قسمت گزدينسبت ده

تواند  يد م عد كي ديكن يها مشاهده م

  باشد . ياعشار اي يمنف

  متن
در  تيخصوص كيتوان هم عدد و هم متن را به عنوان  يتفاوت كه م نيعدد است با ا تيمشابه خصوص قايدق تيخصوص نيا

 نويسيد . شنهادي براي اين خصوصيت را نيز با مي توانيد، مقادير پيدر قسمت گزينه ه .كرد فيقسمت تعر نيا

 یمتن طوالن 
كه  ديبه كار ببر يرا هنگام يطوالن متن

 يطوالن يبا متن تيخصوص كي ديقصد دار

ت ـكاال نسب كيرا به  اليمانند شماره سر

 ند با كاماتوان يقابل قبول م ري. مقادديده

كه توسط  يري. مقاداز هم جدا شوند« ،»

كاما از هم جدا شده اند هر كدام به عنوان 

قرار  فادهجداگانه مورد است تيصخصو كي

  . رنديگمي 
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   خیتار
 تيمشابه خصوص قهيدق زين تيخصوص نيا 

 متن است . ايعدد 

 نيتوان با استفاده از ا يتفاوت كه م نيبا ا 

. كاال نسبت داد كيرا به  خيتار تيخصوص

 يكه دارا ييكاالها يبرا تيخصوص نيا

ند ــباش يانقضاء م اي دـيتول خيتار

  .  رد داردـــكارب ارــيبس

 گروه 
 اي كيكاال به  كيوابسته كردن  

مشابه وابسته  اقيدق  ،چند گروه

چند  اي كيشخص به  كيكردن 

ب سك يبرا باشد. يم گروه

به قسمت معرفي اطالعات بيشتر 

  مراجعه كنيد .  گروه در اشخاص

 اصالح کاال 

 يفمعر كاالهاي اصالح  يبرا

رفته و  كاال/انبار  يشده به منو

را كاال /خدمات اصالح  نهيگز

. در پنجره باز شده  ديكن كيكل

قرار  ارتانيدر اخت ريامكانات ز

 . رديگيم

 دیجد
 . شوديكاال باز م يپنجره معرف نهيگز نيا يرو كيبا كل 

  اصالح
 رييوارد شده را تغ يكاالحال مشخصات  ديكن كيكلدكمه را  نيرا انتخاب كرده و ا ستيشده در ل تيرو يها كاالاز  يكي 

 . ديده

  شینما
داده  شيانتخاب شده نما يكاالمشخصات  ديكن كيدكمه را كل نيرا انتخاب كرده و ا ستيشده در ل تيرو يها كاالاز  يكي 

 . شود يم

  حذف
است كه  در  سال  نيا كاالط حذف كه شر ديدقت كن ديانتخاب شده را حذف كن يكاال ديتوانيم نهيگز نيا يرو كيبا كل 

 مورد نظر انجام نشده باشد . يكاالبا  ياتيعمل چيه  يجار يمال
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 پنهان / نمایش در ليست ها 
يك يا چند سطر از كاالها را انتخاب كنيد  و سپس بر روي اين گزينه كليك كنيد . با انجام اين كار كاالهاي انتخاب شده از  

ديدن دوباره كاالهاي پنهان شده كافي است در قسمت فيلترها قسمت نمايش كاالهاي پنهان  ليست پنهان مي شوند . براي

شده را تيك زده و دكمه فيلتر را كليك كنيد . حاال كاالي پنهان شده  را مجددا انتخاب كرده و دوباره روي اين دكمه كليك 

    كنيد ، با انجام اين كار كاالي پنهان شده ، قابل رويت خواهد شد .

 تعدادي کاردکس 
كار وارد صفحه گزارش  نيا انجام اب .ديينما كيكاردكس كاال كل يو سپس بر رو ديرا انتخاب كن كاالها سطر از  كيابتدا   

 .ديشو يو فروش م ديخر

و چه  كرده يداريرا خر يخاص چه تعداد يمحدوده زمان كيكاال در  كيحالت برنامه به شما گزارش خواهد داد كه از  نيا در

در هنگام استفاده از اين گزارش دقت كنيد كه  .ستيشما در رابطه با آن كاال چ يو االن موجود ديرا فروخته ا يتعداد

 فيلترها را درست و بهينه انتخاب نماييد . 

 .ديبرو «ته هاها و فروخ دهيگزارش خر»گزارش به قسمت  نيا نهيدر زم شتريكسب اطالعات ب يبرا

 تفكيكی موجودي کاال 
كه  شد ديخواه يوارد پنجره ا -ديكن كيكل«كاال يموجود يكيگزارش تفك»دكمه  يرا انتخاب كرده و رو كاالها سطر از  كي 

در هنگام  .ديكاال مشاهده كن يشده برا فيتعر اتيكاالها را با توجه به خصوص يموجود ستيل ديتوان يدر آن پنجره م

 از اين گزارش دقت كنيد كه فيلترها را درست و بهينه انتخاب نماييد . استفاده

  دفتر کل 

  موجودي کاالها
 .ديينما تيكاال ها را رو يبود گزارش موجود ديپنجره شما قادر خواه نيا در 

 ها نهیقسمت گز در

 گروه
 .ديشده را انتخاب كن يمعرف يگروه از گروه ها كي

  انبار کيبه تفك

 .ديبزن كيقسمت را ت نيا نشان داده شود. كيمختلف به تفك يكاال در انبارها كي يموجود دياراگر دوست د

 انبار
 ني.اديانبار را انتخاب كن كيكه نام  ستين يازيكه حتما ن دي.دقت كنديقسمت انتخاب كن نينام انبار مورد نظر خود را از ا

 باشد. يتواند كامال خال يجعبه م

 خیدر تار يموجود
 .ديقسمت وارد كن نيدر ا ديرا بدان يموجود خيدر آن تار ديرا كه قصد دار يخيتار

 یمحاسبه ارزش ریال
 خواهد شد. محاسبه يشما همزمان با گزارش موجود يكاالها يارزش ريال، قسمت نيزدن ا كيبا ت
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 ديبگذار يجعبه را خال نياگرا .ديانتخاب كن يگرفتن گزارش موجود يشرط را برا كي ديتوان يقسمت م نيا نيريدر جعبه ز

انتخاب را  «از مقدار مشخص شده شتريب ايكمتر  يموجود»اگر شرط .رديگ يرا م يگزارش موجود يشرط چيبرنامه بدون ه

بيشتر يا كمتر  كاال يشده در هنگام معرف فيتعداد تعر زانياز م ادشاندهد كه تعد يرا به شما نشان م ييكاالها برنامه ديكن

 است . 

گزارش را  گرفتن  يتعداد مورد نظر برا نيريز يدرجعبه ها ديتوان يم، ديرا انتخاب كن«از  شتريب ايكمتر  يموجود» اگر شرط

 ديكه شما مشخص كرده ا يگذارد كه تعدادشان از تعداد يشما م اريرا در اخت ييحالت برنامه گزارش كاالها نيدرا .ديسيبنو

 باشد. شتريب اير تكم

 قسمت اطالعات در
گزارش شده  يكاالها يارزش ريال-ها فيتعداد رد گردد. يدر رابطه با گزارش به شما ارائه م يقسمت اطالعات مختصر نيا در

  اطالعات هستند. نيگزارش گرفته شده از جمله ا يو جمع تعداد كاالها

 اطالعات 
طالعاتي از جمله موجودي كاال،  آخرين ار ا. با انجام اين كرده و دكمه اطالعات را كليك كنيدكها را انتخاب يكي از سطر 

 ، آخرين قيمت فروش و متوسط قيمت خريد و فروش در اختيار كاربر قرار خواهد گرفت . قيمت خريد

  یبازخوان
 كند . يم يشما بازخوان يرا برا ازي، اطالعات مورد ناعمال شده يـــلترهايدكمه با توجه به ف نيا 

 جستجو
كردنشان را  دايآنچه را كه قصد پ ديتوان يپنجره م نيدر ا شد . ديدكمه وارد پنجره جستجو خواه نيا يكردن بر رو كيبا كل 

 . ديكن كينوشته و دكمه جستجو را كل ديدار

 تغيير گروهی قيمت ها
يك يا چند سطر را انتخاب كرده و بر روي اين دكمه  

 كليك كنيد .  

اب تنظيمات مورد نظر خود را انتخدر پنجره باز شده 

كرده و نسبت به افزايش يا كاهش قيمت خريد يا 

يمت كاالها ـفروش پيش فرض كاالها اقدام كنيد . ق

مي تواند به صورت ريالي يا درصدي افزايش يا كاهش 

 پيدا كند . 

 

 (Escبستن)
 .دكمه پنجره موردنظر بسته خواهد شد نيبا استفاده از ا

 چاپ
 .ديچاپ استفاده كن يبرا نهيگز نياز ا
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 ها  لتريف
 كيكل كاال يا انتخاب يك گروه از كاالها يا تيك زدن نشان دادن كاالهاي پنهان شده و  كياز نام  يبخش اينوشتن نام  اب 

 . دينيشده را بب لتريمشابه با نام ف كاالهاي فهرست  ديتوانيم لتريدكمه ف يكردن بر رو
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 صندوق
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 معرفی صندوق 
  نام –نام  در پنجره باز شده .  براي معرفي صندوق به منوي صندوق / تنخواه رفته و گزينه صندوق جديد را كليك كنيد

اختصاري و توضيحات صندوق را به 

 . صورت كامل بنويسيد

دقت كنيد كه صندوق هاي معرفي شده 

بايد در گروه دارايي / نقدي قرار بگيرند 

 فا اين گزينه را تغيير ندهيد()لط

در قسمت گزينه ها ميتوانيد مشخص 

راي اين صندوق كنيد كه موجودي منفي ب

پيغام داده شده و يا  ناديده گرفته شده، 

 . اجازه داده نشود

پس از درج همه مشخصات دكمه ثبت را 

  . كليك كنيد

 اصالح صندوق  
براي اصالح صندوق هاي معرفي شده به منوي 

ق / تنخواه رفته و گزينه اصالح صندوق صندو

در پنجره باز شده امكانات .  را كليك كنيد

 .  زير در اختيارتان قرار ميگيرد

 جدید 
با كليك روي اين گزينه پنجره معرفي  

 . صندوق باز ميشود

 اصالح 
يكي از صندوق هاي رويت شده در ليست را  

انتخاب كرده و اين دكمه را كليك كنيد حال 

 . ات صندوق وارد شده را تغيير دهيدمشخص

 نمایش 
يكي از صندوق هاي رويت شده در ليست را انتخاب كرده و اين دكمه را كليك كنيد مشخصات صندوق انتخاب شده نمايش  

 . داده ميشود

 حذف 
 در  ت كه با كليك روي اين گزينه ميتوانيد صندوق انتخاب شده را حذف كنيد دقت كنيد كه شرط حذف صندوق اين اس 

 . هيچ عملياتي با صندوق مورد نظر انجام نشده باشد جاري سال مالي 

 گزارش
 .  اين صندوق در اختيار شما قرار خواهد گرفت موجودي پس از انتخاب يك صندوق روي اين گزينه كليك كنيد . گزارش  
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  یبازخوان
 كند . يم يشما بازخوان يرا برا ازي، اطالعات مورد ناعمال شده يـــلترهايدكمه با توجه به ف نيا 

  جستجو

كردنشان را  دايآنچه را كه قصد پ ديتوان يپنجره م نيدر ا شد. ديدكمه وارد پنجره جستجو خواه نيا يكردن بر رو كيبا كل 

 . ديكن كينوشته و دكمه جستجو را كل ديدار

 چاپ 
 .   از اين گزينه مي توانيد براي چاپ ليست مشاهده شده استفاده كنيد 

 اطالعات 
با انتخاب يك يا چند سطر از سطرهاي نشان داده شده مي توانيد موجودي صندوق يا صندوق ها را ببينيد . با كليك كردن  

  زير عدد موجودي وارد پنجره گزارش معين صندوق خواهيد شد .
 ميشود در اين قسمت تعداد صندوق هاي انتخاب شده و مجموع موجودي آنها به كاربر نشان داده

 فيلتر ها 
دكمه فيلتر ميتوانيد فهرست صندوق مشابه با نام فيلتر بر روي نام يا بخشي از نام يك صندوق و كليك كردن  نبا نوشت

 شده را ببينيد .
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 معرفی بانک
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 معرفی بانک 
براي معرفي بانك از منوي 

و چك روي گزينه معرفي  بانك

  . بانك كليك كنيد

نام  –نام جره باز شده  در پن

اختصاري و توضيحات بانك را 

 . به صورت كامل بنويسيد

دقت كنيد كه بانك هاي معرفي 

شده بايد در گروه دارايي / 

قرار بگيرند )لطفا  جاري-بانك

 (. اين گزينه را تغيير ندهيد

در قسمت گزينه ها ميتوانيد 

كنيد كه موجودي  مشخص

 . منفي براي اين بانك ناديده گرفته شده ، پيغام داده شده و يا اجازه داده نشود

 . پس از درج همه مشخصات دكمه ثبت را كليك كنيد

  اصالح بانک
پنجره در اختيارتان قرار يي كه در اين گزينه ها . وي بانك و چك روي گزينه اصالح بانك كليك كنيدنبراي اصالح بانك از م

، دقيقا مشابه همان گزينه هايي است كه در مي گيرد

. براي اطالعات سمت اصالح صندوق مشاهده كرده ايدق

 بفرماييد .  هرا مطالع اين قسمتبيشتر 

 دسته چک 
ه براي كار كردن با چكها و صدور آنها نياز است كه دست

چكهاي موجود براي برنامه تعريف شود . براي انجام اين 

كار به منوي بانك و چك رفته و روي گزينه دسته چك  

  . جديد كليك كنيد

ريخ دريافت دسته چك را ، تادر پنجره باز شده

، نام بانك را از ليست بانكهاي تعريف مشخص كرده

شده انتخاب كرده و شماره اولين و آخرين چك را 

يد . پس از اين كه برنامه تعداد چك ها را بنويس

بعد از كامل شدن تمام فيلدها روي و تشخيص داد 

 . دكمه ثبت كليك كنيد
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 اصالح دسته چک 
براي اصالح يك دسته چك به منوي بانك و چك رفته و روي گزينه اصالح دسته چك كليك كنيد . در پنجره باز شده 

 .گرفت  امكاناتي در اختيار شما قرار خواهد

 جدید
 . با كليك روي اين گزينه پنجره معرفي دسته چك باز ميشود 

 اصالح 
يكي از دسته چك هاي رويت شده در ليست را انتخاب كرده و اين دكمه را كليك كنيد حال مشخصات دسته چك وارد 

 . شده را تغيير دهيد

 نمایش
دكمه را كليك كنيد مشخصات دسته چك انتخاب شده  يكي از دسته چك هاي رويت شده در ليست را انتخاب كرده و اين

 . شود نمايش داده مي

 حذف 
توانيد دسته چك انتخاب شده را حذف كنيد دقت كنيد كه شرط حذف دسته چك اين است  با كليك روي اين گزينه مي 

 .  سال مالي جديد هيچ عملياتي با دسته چك مورد نظر انجام نشده باشد دركه 

 گزارش 
نتخاب يك دسته چك روي اين گزينه كليك كنيد . گزارش كامل در مورد اين دسته چك در اختيار شما قرار پس از ا 

 . خواهد گرفت

   بازخوانی 

  اين قسمت را كليك كنيد . 

   جستجو 

 . ديكن كيقسمت را كل نيا 

 بستن 

 . ديكن كيقسمت را كل نيا 

 چاپ 
 . ديكن كيقسمت را كل نيا 

 اطالعات 
 . در اين قسمت تعداد دسته چك هاي انتخاب شده و مجموع موجودي آنها به كاربر نشان داده ميشود

 فيلتر ها 
لتر ميتوانيد فهرست دسته چك مشابه با نام فيلتر شده نام يا بخشي از نام يك دسته چك و كليك كردن دكمه في نبا نوشت

 را ببينيد .
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 معرفی زهینه اه و ردآمداه
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 معرفی هزینه ها و درآمدها
يد . در پنجره براي معرفي هزينه ها و در آمد ها وارد منوي هزينه / درآمد شده و روي گزينه هزينه / درآمد جديد كليك كن

اختصاري و توضيحات را براي  باز شده نام ، نام

  . هزينه / درآمد معرفي شده كامل كنيد

توجه داشته باشيد كه در مشخصات حساب 

هزينه و درآمد حتما بايد زير گروه سرمايه / 

درآمدها و هزينه ها قرار بگيرد )لطفا اين قسمت 

 را تغيير ندهيد(

يلدها دكمه ثبت را پس از كامل كردن تمام ف

 .  كليك كنيد

 اصالح هزینه ها و درآمدها

براي اصالح يك هزينه يا درآمد وارد منوي 

اصالح  هزينه / درآمد شده و بر روي گزينه

در پنجره باز شده  هزينه / درآمد كليك كنيد.

امكاناتي در اختيار شما قرار ميگيرد كه با هم 

 مي كنيماين امكانات را مرور 

 وع هزینه ها / درآمدهااصالح ن
 يدرآمدها نهيهز ديتوان يپنجره باز شده م در

از  يكي ي.برروديشده را اصالح كن فيتعر

شده قرار گرفته و با  يمعرف يها نهيهز

 ، سمت راست صفحه يها نهياستفاده از گز

.از دكمه ديينما تيريانتخاب شده را مد سطر

جستجو و -يبازخوان-گزارش-حذف-شينما ياصالح و از دكمه ها يح برادكمه اصال نه،ازيهز كيكردن  يمعرف يبرا ديجد

 .دييانتخاب شده استفاده نما نهيكردن هز تيريمد يبستن و چاپ برا

 /درآمدنهیهز اصالح
 .ديكن تيخاص را رو يخيمحدوده تار كيانجام شده در  يها نهيتمام هز ديتوان يپنجره م نيا در

 است. خيتار لتريپنجره،ف نيدرا لترموجوديف تنها ديكن يمشاهده م همانطوركه

 ها و درآمدها موجوداست. نهيكردن هز تيريمد يبرا ييات،ابزارهايبخش عمل در

 دی/درآمد جدنهیهز
 .ديينما يرا معرف ديدرآمد جد نهيهز ديتوان يمf4دكمه  يفشار دادن رو ايدكمه  نيبا استفاده از ا 

 درآمد نهیهز شینما
 شود. يداده م شيانتخاب شده نما نهيدكمه هز نيا يكردن بر رو كيبا كل 
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 درآمد نهیحذف هز
 گردد. يانتخاب شده حذف م نهيدكمه،هز نيا يكردن بررو كيبا كل 

اطالعات اقدام  يو جستجو يبازخوان اينسبت به چاپ  ديتوان يجستجو و بستن م-يبازخوان-چاپ ياستفاده از دكمه ها با

 .ديپنجره را ببند ايكرده و 

 لترهايف
 .ديكن لتريمورد نظر را ف نهيرا نوشته و هز نهيهز كياز نام  يقسمت ديتوان يقسمت م نيلتردراياستفاده از ف با 

 گزارش
 دهد. يها را به شما نشان م نهيپنجره گزارش هز نيا

ارائه  يگزارش ها ديتوان يپنجره م نيسمت راست ا ياستفاده از ابزارها با

 .ديينما تيريشده را مد

به شما  خيتار ني.اديمورد نظرخود را انتخاب كن خيها، تار نهيدر قسمت گز

 . ديكن تيرا رو خيانجام شده تا آن تار يها نهيكند تا جمع هز يكمك م

و مبلغ  نهياسم هر هز ،  يپس از انجام بازخوان ديكن يهمانطور كه مشاهده م

 رقسمتد . دانتخاب شده به شما نشان داده خواهدش خيشده تا تار نهيهز

.در ديرا انتخاب كن اسناد بودن بستانكار اي بدهكار ديتوانيم خيتار نيريز

در صورت انتخاب بستانكار  ، ها نهيهز"صرفا صورت انتخاب فقط بدهكار

ها و هم  نهيهم هز ، درآمدها و در صورت انتخاب بدهكار و بستانكار"صرفا

 درآمدها به شما نشان داده خواهد شد.

 ديكن كيهرسطر گزارش دبل كل يرو ديتوان يها م نهيمع هزج تيازرو پس

با  . ديينما كيدر سمت راست پنجره گزارش را كل نيدكمه دفتر كل/مع اي

 دنيشد كه در آن صفحه امكان د ديخواه يگريكار وارد صفحه د نيانجام ا

 داشت. ديها را خواه نهيهز زير

ه باز شده در قسمت .در پنجرديكن كيگزارش دبل كل ياز سطرها يكي يرو

است كه  يا نهياست،همان هز تيقابل رو تانيكه برا يا نهينوع هز لترهايف

را از  نهينوع هز ديتوان يم ازي. در صورت نديدر پنجره قبل انتخاب كرده ا

كرده و پس از  بجعبه انتخا يروبرو نيبا استفاده از ذره ب ايباز شونده  يمنو

 .ديكن كيرا كل لتريدكمه ف يمشخص كردن محدوده زمان

-يبازخوان يبرا ديتوان يصفحه از گزاراش م نيسمت راست ا يابزارها از

 .ديو فاكس استفاده كن ليميگزارش توسط ا اارساليضبط و -جستجو

صفحه سمت راست اطالعات مربوط به گزارش منجمله جمع  يانيپا درقسمت

 .شود ياز دوره قبل به كاربر نشان داده م يبستانكار اي يدوره وبدهكار يجمع بستانكار دوره، يبدهكار

 پرداخت هزینه یا دریافت درآمد
 .  در پنجره هزينه/درآمد روي گزينه هزينه/درآمد كليك كنيد.در پنجره باز شده مراحل زير را انجام دهيد

 اص خواهد داد.شماره سندرا بنويسيد در صورتي كه اين جعبه را خالي بگذاريد خود برنامه شماره اي را به آن اختص
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در قسمت تاريخ، تاريخ سند را انتخاب كنيد. دقت كنيد كه در برنامه حسابداري جوان مي توانيد تاريخ را در گذشته يا 

 آينده نيز ثبت كنيد.

نوع عمليات را انتخاب كنيد نوع عمليات مي تواند هزينه يا درآمد باشد. درجعبه نوع هزينه/درآمد هزينه  ، در جعبه عمليات

ا درآمدي را كه قصد پرداخت يا دريافتش را داريد انتخاب كنيد براي انتخاب نوع هزينه درآمد مي توانيد بخشي از نام ي

ده از دكمه ذره بين وارد اهزينه يا درآمد را در جعبه مربوطه نوشته يا از ليست  باز شونده نام آن  را انتخاب كرده و يا با استف

توانيد نام بخشي  دي نيز ميــعــعبه بــدر ج . ر مورد نظر را انتخاب كنيدد شده و سطاصالح نوع هزينه /درآم پنجره

تخاب بخش نيز مي توانيد مشابه حالتي عمل ـبراي ان انتخاب نماييد. ، هزينه يا درآمد را در آن ثبت كنيدراكه مي خواهيد

 كنيد كه قصد انتخاب نوع هزينه/درآمد را داشتيد.

 مراجعه كنيد. اين قسمتي تسويه كردن يك هزينه يا درآمد به براي اطالع از چگونگ
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 سند افتتاحیه
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 فتتاحيه سند ا
نخستين گام پس از معرفي 

كردن موارد ذكر شده در 

صفحات قبل تنظيم كردن 

در اين سند افتتاحيه است 

سند بايد موجودي ابتداي 

دوره  بانكها و صندوقها ، 

مانده حساب افراد ، مانده 

موجودي كاالها ، چكهاي 

تا پرداختي و دريافتي كه 

 ده اند و همينطور سرمايه اوليه ثبت شود .تاريخ ثبت سند افتتاحيه ثبت ش

 نگاهی به سند افتتاحيه 
شده و روي گزينه سند افتتاحيه كليك كنيد . در پنجره باز شده اوليه تنظيمات يابي به سند افتتاحيه وارد منوي تبراي دس

 . عمليات زير را انجام دهيد

 صندوق ها
روي گزينه صندوق ها كليك كنيد ، در قسمت زيرين صفحه نام صندوق را از منوي باز شونده پيش روانتخاب كنيد . براي  

آن را در قسمت مربوطه تايپ كنيد و يا براي رويت تمامي صندوق ها دكمه  انتخاب صندوق همچنين ميتوانيد قسمتي از نام

توانيد  ذره بين كنار اين قسمت را كليك كنيد . با كليك كردن روي اين دكمه وارد پنجره اصالح صندوق خواهيد شد و مي

 . نسبت به ايجاد يا اصالح صندوق ها نيز اقدام كنيد

 .را كليك كنيد  "اضافه به"اوليه آن را در مستطيل روبروي نام صندوق نوشته و دكمه پس از انتخاب نام صندوق ، موجودي 

 بانک ها
  روي گزينه بانكها كليك كنيد ، در قسمت زيرين صفحه نام بانك را از منوي باز شونده پيش روانتخاب كنيد . براي انتخاب 

يپ كنيد و يا براي رويت تمامي بانك ها دكمه ذره بين كنار بانك همچنين ميتوانيد قسمتي از نام آن را در قسمت مربوطه تا

توانيد نسبت به ايجاد  اين قسمت را كليك كنيد . با كليك كردن روي اين دكمه وارد پنجره اصالح بانك خواهيد شد و مي

 . يا اصالح بانك ها نيز اقدام كنيد

پس از انتخاب نام بانك ، 

موجودي اوليه آن را در 

نام  مستطيل روبروي

صندوق نوشته و دكمه 

 . را كليك كنيد  "اضافه به"

 حساب اشخاص
اص روي گزينه حساب اشخ

ت ـدر قسم، كليك كنيد
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توانيد قسمتي از نام  ، نام شخص مورد نظر را از ليست تعريف شده انتخاب كنيد . براي انتخاب نام شخص ميزيرين صفحه

با  بين كنار اين قسمت را كليك كنيد.مه ذره ـخاص دكــمي تمام اششخص را در قسمت مربوطه بنويسيد يا براي رويت اسا

 . توانيد نسبت به معرفي يا اصالح اشخاص اقدام كنيد شويد و مي انجام اين كار وارد صفحه اصالح اشخاص مي

از منوي باز  توانيد . براي انجام اين كار مينتخاب شده بدهكار است يا بستانكار، مشخص كنيد كه شخص اروبروي اين فيلد

را انتخاب كنيد . در قسمت روبروي اين فيلد مبلغ بدهي يا بستانكاري فرد را نوشته و دكمه  "بدهكار يا بستانكار"شونده 

 .  شود را كليك كنيد . با انجام اين كار بدهي يا بستانكاري فرد به ليست اضافه مي " به  اضافه "

 چک هاي پرداختی
با كليك كردن روي اين  رفي نكرده ايد در سمت چپ صفحه روي گزينه دسته چك كليك كنيد.دسته چكي را مع "اگر قبال 

  . ديشو گزينه وارد صفحه معرفي دسته چك مي

 را كليك كنيد .  اين قسمتبراي مشاهده چگونگي تعريف دسته چك  

در اين  برويد.«چك»را رها كرده و به سراغ قسمت "حساب"در پنجره باز شده قسمت  را كليك كنيد."اضافه به"گزينه

براي انتخاب چك مي توانيد شماره چك مورد نظر را در  باز شونده انتخاب كنيد. يقسمت شماره چك مورد نظر را از منو

فيلد مربوط بنويسيد يا دكمه ذره 

بين روبروي اين قسمت را كليك 

با انجام اين كار وارد صفحه  كنيد.

. پرداختي خواهيد شدچك هاي 

سر رسيد چك را از ، پس از اين 

قسمت سر رسيد انتخاب نموده و 

نام فردي كه  «در وجه »در فيلد 

چك را در وجه او صادر كرده ايد 

نوشته و مبلغ را در فيلد مبلغ 

اگر توضيحاتي مد  د.درج نمايي

نظر شماست آن ها را در جعبه 

 توضيحات بنويسيد . 

هاي ديگري اگر مي خواهيد چك 

عمليات باال را  را نيز ثبت كنيد،

 تكرار نماييد.

 چک هاي دریافتی
را رها "حساب"را كليك كنيد.در پنجره باز شده،فيلد«اضافه به»درپايين صفحه دكمه ريافتي شويد، وارد منوي چك هاي د

اب وصاحب حساب را پر كرده و شماره حس ،شعبه بانك،-در وجه سررسيد، مبلغ، كرده و ساير فيلد ها از جمله شماره چك،

 .  با انجام اين كار چك دريافتي معرفي شده به ليست چك هاي دريافتي شما اضافه خواهد شد دكمه ثبت را كليك كنيد.

و يا ه بايد چك هايي را وارد كنيد كه يا سر رسيد نشد  "كه هم در مورد چك هاي دريافتي و هم پرداختي صرفاتوجه كنيد 

 از وارد كردن چك هاي سر رسيد شده يا پاس شده خودداري نماييد."لطفا.  س نشده اند به هر دليلي پا
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 موجودي کاال
 در اين قسمت موجودي اوليه كاالهاي شما وارد مي شود.

با انجام اين كار وارد  كاالها را معرفي نكرده ايد از سمت چپ اين صفحه روي گزينه كاالي جديد كليك كنيد،"اگر قبال

 اقدام كنيد. معرفي يا اصالح كاالهاالح كاال خواهيد شد و از آنجا مي توانيد نسبت به صفحه اص

براي وارد كردن موجودي،دكمه اضافه به ليست را كليك كنيد در پنجره باز شده ، كاال را از ليست منوي باز شونده انتخاب 

 كاال را در قسمت كاال نوشته و سپس كاال را انتخاب نماييد.كرده ويا نام كاال يا بخشي از نام 

اب كاال ـبراي انتخ

مي توانيد روي ذره 

بين كنار اين فيلد 

كليك نماييد و از 

آنجا وارد صفحه 

اصالح كاال شويد با 

باز شدن اين صفحه 

نيز مي توانيد كاالي 

 مورد نظر را انتخاب كرده و آن را در فيلد مربوطه جاي دهيد.

  ، ي كه در اين قسمت بايد نوشته شوددقت كنيد كه تعداد تعداد كاال را بنويسيد. در فيلد تعداد، ،  پس از انتخاب كاال

قيمت واحد كاال را)قيمت خريد كاال(را  پس از وارد كردن تعداد،-بايستي تعداد بر اساس واحد خرده باشد نه واحد عمده

  مربوط به كاال را نيز تغيير دهيد. وارد نموده و در صورت نياز انبار و بخش

 را فشار دهيد.     Ctrl+Enterيلدها دكمه ثبت را كليك كرده وياپس از پر كردن تمام ف

موجودي ساير كاالها را 

نيز به همين شيوه مي 

توانيد به ليست اضافه  

  كنيد.

پس از وارد كردن 

تمامي قسمتهاي سند 

يك اختالف  افتتاحيه،

ست ريالي در سمت را

اين پنجره مشاهده مي 

اين اختالف مي  كنيد.

تواند به عنوان سرمايه 

اوليه در سيستم ثبت 

 شود.

براي ثبت سرمايه اوليه در قسمت پايين صفحه نام سرمايه گذار را انتخاب كرده و مبلغ سرمايه )مبلغ اختالف(را در فيلد  

 يك كنيد.را كل«اضافه به»مقابل نام سرمايه گذار بنويسيد و سپس دكمه 
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سرمايه گذاري را تعريف  "اگر قبال ا انجام اين كار نام سرمايه گذار به اضافه ميزان سرمايه به ليست اضافه خواهد شد.ـب 

دكمه ذره بين را «سرمايه گذار»نكرده ايد، مي توانيد در سمت چپ صفحه دكمه شخص جديد را كليك كرده و يا مقابل فيلد 

وارد صفحه اصالح شخص مي شويد و مي توانيد نسبت به معرفي يا اصالح اشخاص  ،اين دو كاركنيد با انجام يكي از  كليك

 اقدام كنيد.

 با وارد كردن سرمايه سند افتتاحيه تراز خواهد شد.

 عادي را آغاز كنيد. مي توانيد دكمه ثبت را كليك كرده و وارد برنامه شده و عمليات روزمره و

 سایر
براي  استهالک و...را در اين قسمت وارد كنيد. و زمين، ملك، مانند دارايي ثابت، ساير سندها،در صورت نياز مي توانيد 

 مراجعه كنيد. اين قسمتراهنمايي استفاده از اين بخش بايد به 
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ري جوان  راهنماي رنم افزار حسابدا
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 ریدخ
 براي باز كردن اين پنجره كنيد،براي باز كردن پنجره خريد مي توانيد وارد منوي معامله شده و گزينه خريد را كليك   

 نيز استفاده كرده و يا از صفحه اصلي برنامه بهره بگيريد." + خ Ctrl "توانيد از كليد هاي ميانبرمي 

 مروري بر پنجره خرید

 شماره سند
  شماره"اين شماره الزاما اي است كه كاربر مي تواند بر اساس تعاريف خود به فاكتور بدهد.شماره  شماره سند، 

فاكتورنيست)گرچه مي تواند با شماره فاكتور برابر نيز باشد.(بلكه شماره اي است كه كاربر بر اساس سندهاي طبقه بندي 

 شده حسابداري به يك سند يا فاكتور مي دهد.

برنامه يك شماره اتوماتيك به آن اختصاص مي دهد و در صورتي كه عدد يا عبارتي در  ،رها شوددر صورتي كه اين جعبه  

 برنامه آن عدد يا عبارت را به عنوان شماره سند محسوب خواهد كرد. آن نوشته شود،

 تاریخ
مي توانيد تاريخ ر اين قسمت د 

تاريخ  نيد.ـشخص كــفاكتور را م

ز ثبت يا آينده نيمي تواند به گذشته 

ير تاريخ مي توانيد با ـبراي تغي شود.

ماه و روز  بين سال، TABدكمه 

حركت كرده و با قرار گرفتن بر روي 

 هر قسمت با دكمه هاي مكان نما)باال

براي  و پايين(آنها را تغيير دهيد.

ماه و روز مي توانيد  حركت بين سال،

از دكمه هاي مكان نما )چپ و 

 راست(نيز استفاده نماييد.

براي تغيير تاريخ همچنين مي توانيد  

بر روي آيكون تقويم كنار اين جعبه 

حاال  كليك كنيد تا تقويم باز شود،

 . روزها را تغيير دهيد ن نماماهها و با دكمه هاي مكا  page downو page upمي توانيد با دكمه هاي

 با موس روي روز مورد نظر كليك كنيد.را فشار داده و يا  Enterدكمه  براي قرار گرفتن روي روز مورد نظر،

 فاکتور)شماره فاکتور(
در اين جعبه مي توانيد شماره فاكتور را بنويسيد اگر اين جعبه را به حال خود رها كنيد شماره فاكتور بصورت اتوماتيك ثبت 

 شروع شده و به صورت مرتب ادامه پيدا خواهد كرد. 8881خواهد شد. شماره هاي اتوماتيك از  

 شخص  
 . تفاوتي وجود دارد براي انتخاب نام شخص راه هاي م  در اين جعبه مي توانيد نام شخص را انتخاب كنيد.
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 نوشتن نام،نام خانوادگی یا بخشی از نام و نام خانوادگی 
سامي مشابه از مي شود كه اجعبه بزرگتري در قسمت پايين آن ب نام خانوادگي يا بخشي از آن دو در اين جعبه، انوشتن نام،ب 

 را به كاربر نشان مي دهد.

كاربر مي تواند با استفاده از موس و يا دكمه هاي مكان نما ما بين اسامي نشان داده شده حركت كرده و پس از قرار گرفتن بر  

 . نام شخص مورد نظر را در جعبه مربوط درج كند Enterروي نام مورد نظر با كليك كردن و يا استفاده از دكمه 

 کردن منوي باز شونده باز 
عرفي شده در برنامه به شما نشان داده خواهد شد و شما ــامي مـــرا كليك كنيد تمامي اس"شخص"اگر فلش كنارجعبه 

 مي توانيد با موس يا دكمه هاي مكان نما ما بين اشخاص نمايش داده شده حركت كرده و فرد مورد نظر را انتخاب كنيد.

  استفاده از دکمهpage down  شخص"یا ذره بين کنار جعبه" 
در اين پنجره ميتوانيد اسم شخص مورد نظر را  وارد پنجره اصالح شخص مي شويد. با استفاده از هركدام از دو پيشنهاد باال،

 فيلتر كرده و يا از ميان اشخاص نشان داده شده انتخاب كنيد.

اگر فرد بدهكار باشد مانده بدهي يا  اده مي شود.مانده حساب فرد نشان د"شخص"پس از انتخاب شخص در كنار جعبه  

 ا رنگ سبز نشان داده مي شود.مانده بستانكاري او ب ،رنگ قرمز و اگر بستانكار باشد

 عات ديگري از شخص از جمله ماندهدكمه آبي رنگي در كنار جعبه شخص وجود دارد كه با كليك كردن بر روي آن اطال

-كل چك هاي برگشتي و آدرس چك هاي برگشتي موجود، ك هاي دريافتي موجود،چ طلب يا بدهي معوقه فرد، -حساب

 تلفن و موبايل فردي نشان داده مي شود.

 بازاریاب
  .مي باشد خصانتخاب شمشابه "چگونگي انتخاب بازارياب دقيقا در اين قسمت مي توانيد بازارياب را انتخاب كنيد.

 اضافه به ليست 
 از اين قسمت براي ثبت كاال در فاكتور استفاده مي شود.

 باكليك كردن روي دكمه اضافه به ليست وارد پنجره انتخاب كاال مي شويد. 

 . عمل كنيد انتخاب شخصمشابه  "براي انتخاب كاال نيز مي توانيد دقيقا 

تعداد با رنگ قرمز و اگر  -اگر موجودي منفي باشد اال موجودي كاال به صورت هم زمان نشان داده مي شود.در كنار جعبه ك

اشد، موجودي با رنگ سبز نشان داده ـبت بــموجودي مث

در كنار جعبه كاال دكمه آبي رنگي است كه با كليك  مي شود.

آخرين قيمت  بر روي آن اطالعاتي از جمله موجودي،  كردن

متوسط  متوسط قيمت خريد، آخرين قيمت فروش، ،خريد

قيمت فروش و آخرين قيمت خريد و فروش از فرد انتخاب 

 شده نشان داده مي شود.

پنجره حاوي اين اطالعات را ميتوانيد با فشار دادن 

 ببنديد. ESCدكمه

جعبه ديگري باز مي شود كه  عمده باشد،اگر كاال داراي واحد  تعداد آن را در جعبه مربوطه بنويسيد، پس از انتخاب نام كاال،

اگر  ه وارد كردن قيمت واحد كاال مي رسد،نوبت ب ،پس از وارد كردن تعداد ميتوانيد تعداد عمده كاال را نيز در آن وارد كنيد.
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شان اگر قيمت هاي ن در جعبه مربوطه نشان داده خواهد شد. قيمتهاي تعريف شده قيمت ها را از قبل تعريف كرده باشيد،

داده شده مد نظر نيست مي توانيد قيمت را در جعبه مورد نظر تغيير دهيد با كليك كردن بر روي دكمه سبز رنگ كنار 

 در سيستم پيش فرض شده و از اين به بعد آن قيمت نشان داده خواهد شد.، قيمت تغيير داده شده قيمت واحد،

را از منوي «ريال يا درصد»رجعبه كناري آن با توجه به نوع تخفيف ، دداريد اگر قصد اعمال تخفيف بر روي قيمت اين كاال 

 باز شونده انتخاب كنيد.

براي تغيير  تغيير دهيد، ،ه صورت پيش فرض نشان داده مي شودي توانيد نام انبار يا بخش را كه بــاز مــورت نيــدر ص

مي توانيد در جعبه 

مربوط نام را نوشته 

يا آن را از ليست 

با  نيد.انتخاب ك

كليك كردن روي ذره 

بين كنار جعبه انبار يا 

بخش نيز مي توانيد 

وارد صفحه هاي 

 اصالح و يا انتخاب انبار يا بخش اقدام كنيد. اصالح انبار يا بخش شده و از آن جا نسبت به تعريف،

پس از كامل كردن همه  ويسيد.در صورت نياز مي توانيد توضيحاتي را در رابطه با كاالي انتخاب شده در جعبه توضيحات بن 

براي اضافه كردن  با انجام اين كار كاالي انتخاب شده به فاكتور خريد اضافه مي شود. جعبه ها دكمه ثبت را كليك كنيد.

 كاالهاي ديگر به ليست نيز مي توانيد از همين شيوه استفاده كنيد.

در اين حالت كافي است كه نمايشگر  باركد خوان بخوانيد. كافي است باركد را توسط اگر از باركد خوان استفاده مي كنيد،

كاالي مورد  با هر بار خوانده شدن باركد، قرار داشته باشد. «اضافه به ليست»كنار گزينه «باركد كاال»موس شما در جعبه 

تنظيمات فاكتور اگر هميشه از بار كد خوان استفاده مي كنيد براي راحتي كار مي توانيد  نظر به ليست اضافه مي شود.

براي انجام اين تنظيمات چرخ دنده صورتي رنگ سمت چپ صفحه را كليك  روي فاكتور زني سريع تنظيم كنيد. خريد را بر

 "باركد كاال"گر موس شما همواره در جعبه پس از انجام اين تنظيم، نشان  كرده و گزينه فاكتور زني سريع را تيك بزنيد.

 قرار خواهد گرفت.

فه شدن ماليات بر ارزش افزوده به فاكتور خريد نيز مي توانيد با استفاده از همان دكمه تنظيمات )چرخ دنده براي اضا 

 صورتي رنگ سمت چپ صفحه(ماليات را به فاكتور اضافه يا از آن حذف كنيد.

 تنظيم کردن ستون ها در فاکتور

 کوچک یا بزرگ کردن ستون ها 
داشتن  و نگه ميان دو ستون )درست هنگامي كه نشان گر موس تغيير شكل مي دهد(با قرار دادن نشان گر موس در فاصله 

كليك سمت چپ موس مي توانيد ستون را به سمت چپ كشيده و ستون مورد نظر را بزرگ كرده و يا به سمت راست 

 حركت نموده و ستون را كوچك كنيد.

 حذف ستون ها 
يك ستون هايي كه مت ستون ها رفته و از آنجا تاست كليك كنيد، به قسشوند ر در قسمتي كه كاالها اضافه مي ،در فاكتور

باز در همين قسمت راست كليك كرده و ثبت  ،بت اين وضعيت براي چاپ در فاكتورنيازي به آنها نداريد را برداريد براي ث
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ار نيز مي توانيد راست براي ثبت اين وضعيت براي چاپ در حواله انب وضعيت فعلي براي چاپ در فاكتور را كليك كنيد.

 كليك كرده و گزينه ثبت وضعيت فعلي براي چاپ در حواله انبار را كليك كنيد.

مين قسمت راست كليك نموده و گزينه برگرداندن وضعيت ــالت اوليه در هـبراي برگرداندن وضعيت ستون ها به ح 

 ستون ها به حالت عادي را كليك كنيد.

 تسویه حساب فاکتور
گاره مشاهده ـدر قسمتي كه درن نياز است كه مبلغ فاكتور به شيوه هاي متداول تسويه شود. ،كاالها در فاكتور بعد از ثبت

با هم  مي كنيد ميتوانيد منوي باز شونده را باز كرده و گزينه هاي مورد نظر را براي تسويه حساب فاكتور انتخاب كنيد.

 ت.اي مختلف اين مجموعه خواهيم داشمروري بر قسمت ه

 نقدي 
با كليك روي اين گزينه وارد 

پنجره اي خواهيد شد كه مي 

توانيد در آن با توجه به نوع كار 

 «داخت يا دريافت پر»عمليات 

)در اين مورد پرداخت(را انتخاب 

مبلغ را در فيلد مربوطه  كرده،

نوشته و يكي از صندوق هاي 

تعريف شده در برنامه را انتخاب 

دوق مي براي انتخاب صن نماييد.

توانيد بخشي از نام صندوق را 

يا منوي باز شونده را باز  نوشته،

كرده ويا از آيكون ذره بين براي 

 ورود به قسمت اصالح صندوق و انتخاب صندوق مورد نظر اقدام كنيد.

ز پر كردن تمام جعبه ها پس ا

نوشتن سريال چك و احيانا 

پول ها يا توضيحات، دكمه 

 ثبت را كليك كرده و يا

Ctrl+Enter .را فشار دهيد 

 اعتباري 
با كليك كردن بر روي اين 

مي پنجره اي باز  آيكون،

شود كه مي توانيد در آن 

نوع عمليات را  ،پنجره

 انتخاب كرده، «پراداخت»

مبلغ مورد نظر را نوشته و در 
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 كه شرط انتخاب گزينه اعتباري، توجه داشته باشيد د. صورت نياز براي مبلغ، سر رسيد تعيين كرده و پنجره را تاييد كني

 به نام يك شخص ثبت شده باشد."اين است كه فاكتور حتما

 قسطی 

 اين پنجره را با كليك كردن روي آيكون قسطي باز كنيد. 

ر اين پنجره نوع د

پرداخت » عمليات را

نتخاب  ا«قسطي

و حساب بهره  كرده،

بخش را مشخص 

نموده و مقدار وام را 

پس از  بنويسيد.

ص كردن مقدار مشخ

ميزان بهره را  وام،

مشخص  بنويسيد و

كنيد كه باز پرداخت 

وام قرار است ماهانه 

سپس  باشد يا ساالنه.

-)چك را مشخص كرده و در قسمت پايين در سر فصل قسط ها، نحوه پرداخت و شيوه پرداخت مدت )تعداد ماه ها(

 را مشخص كنيد.   اعتباري(

سر رسيد را  .كند پنجره هايي باز مي شود كه سر رسيد هر قسط را سوال مي د پرداخت ها،با كليك كردن روي آيكون ايجا 

  پس از ثبت همه قسط ها پنجره اصلي را تاييد نماييد. مشخص كرده و هر پنجره را تاييد كنيد.

  انتقال از/ یا به

 حساب شخص
اين سر فصل براي زماني به 

كار مي رود كه قصد داشته 

انكاري فرد باشيد مانده بست

بابت خريد را به حساب فرد 

با   .گري منتقل كنيددي

كليك كردن روي اين 

ره اي باز ــنجــپ  آيكون،

ود كه در آن پنجره ـمي ش

نوع عمليات را  مي توانيد،

انتقال به حساب )بدهكار »

 انتخاب كرده، «كردن(
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، مبلغ را نوشته و پنجره را انتخاب نموده را  شودي فرد اول به حساب او منتقل  شخصي را كه مي خواهيد مانده بستانكار

 تاييد كنيد.

 پرداخت چک 
پس از  در پنجره باز شده،

كليك كردن بر روي اين گزينه 

شماره چك از پيش تعريف 

سر  شده را انتخاب نموده،

رسيد را مشخص كرده و مبلغ 

در  را در جعبه مربوط بنويسيد.

وانيد ـورت نياز مي تـص

«  وجهدر »قسمت هاي 

 را نيز پر كنيد.«توضيحات»و

 Ctrl+Enterپس از آن دكمه

  را كليك كنيد.

با كليك كردن بر روي ذره بين كنار جعبه به   مي توانيد عالوه بر نوشتن شماره چك در جعبه مربوطه، براي انتخاب چك ها،

 ليست تمام چك هاي معرفي شده دسترسي داشته و يكي از آنها را انتخاب كنيد.  

 رجوع چک هاي پرداختیم 
با استفاده از امكانات اين پنجره قادر 

چك هاي پرداخت شده را  خواهيد بود،

فرد  با مرجوع كردن چك، مرجوع كنيد.

مورد نظر شما به اندازه مبلغ چك بستانكار 

 خواهد شد.

شماره چك مورد  پس از باز شدن پنجره،

براي انتخاب عالوه بر  نظر را انتخاب كنيد.

مي توانيد دكمه ذره بين  شماره چك، نوشتن

كنار جعبه را كليك كرده و به ليست چك 

  هاي پرداختي دسترسي داشته باشيد.

 پس از انتخاب چك دكمه ثبت را كليك كنيد.

 کارت بانک 
در پنجره باز شده مبلغ را نوشته و در صورت 

ت و توضيحات  ، شماره كار نياز شماره رسيد

ميل فيلدها پس از تك را تكميل كنيد.

 را كليك نماييد. Ctrl+Enterدكمه
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 )واریز به حساب)دریافت 
اين پنجره زماني كاربرد دارد 

كه كاربر قصد داشته باشد 

مبلغي را از فردي دريافت 

 –كند)در پنجره هاي فروش 

در  يا پرداخت و دريافت(،

 اين پنجره با تكميل مراحل،

مبلغ به بانك اضافه خواهد 

ل جعبه پس از تكمي . شد

پنجره را تاييد  ،هاي مربوط

  كنيد.

  پرداخت

 ودریافت مستقيم از بانک)اینترنتی(
اين شيوه پرداخت يا  در اين پنجره مي توانيد پرداخت يا دريافتي را كه به طور مستقيم از بانك انجام شده است ثبت كنيد.

 دريافت فقط براي عمليات اينترنتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 را باز كرده و از منوي عمليات گزينه هاي دريافت مستقيم به بانك يا پرداخت مستقيم از بانك را انتخاب نماييد. پنجره

در جعبه شماره  بانك و شماره حساب مورد نظر خود را انتخاب نماييد. ، مبلغ را در جعبه بعدي بنويسيد و از جعبه بانك

 توضيحات مورد نظر را بنويسيد. نترنتي را وارد كرده و در جعبه توضيحات،رسيد مي توانيد شماره قبض يا فيش يا رسيد اي

  پنجره را تاييد كنيد. پس از تكميل تمام جعبه ها،
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 دریافت چک 
در اين پنجره عمليات دريافت چك 

 انجام خواهد شد.

نوع حساب را  «حساب» در جعبه

به طور پيش فرض  مشخص كنيد.

چك هاي »سر فصل مورد نظر

بهتر  انتخاب شده است. «ريافتيد

است شما سرفصل ديگري انتخاب 

نكرده و همين سر فصل را مورد 

 استفاده قرار دهيد.

در جعبه بعدي شماره چك مورد 

مبلغ  نظر خود را و در جعبه مبلغ،

در پنجره سر  چك را بنويسيد.

سر رسيد چك را تعيين  رسيد،

 كنيد.

در جعبه هاي بعدي مقادير مورد 

پنجره را تاكيد  ا بنويسيد ونياز ر

  كنيد.

) گر چه بهتر است براي پيگيري هاي بعدي ،  توجه داشته باشيد كه هيچ نيازي نيست كه تمام جعبه هاي پيش رو پر شود.

 تمام جعبه هاي پيش رو پر شود . 

 خرج چک 
دكمه  در پنجره باز شده،

 را كليك كنيد.«اضافه به»

با كليك كردن روي اين 

ت چك هاي دكمه ليس

دريافتي به شما نشان 

 داده مي شود.

چك يا چك هاي مورد  

نظر خود را با تيك زدن 

جعبه كوچك كنار هر 

چك انتخاب كرده و پس 

از آن دكمه انتخاب يا 

انتخاب تيك خورده ها را 
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جعبه ليست چك ها همان طور كه مشاهده مي كنيد با انجام اين كار چك هاي انتخاب شده به  بسته به نياز كليك نماييد.

 منتقل مي شود.

سمت راست اين پنجره ابزارهايي   در وارد پنجره چك هاي دريافتي خواهيد شد. «اضافه به»با كليك كردن بر روي دكمه  

 و... مي بينيد. «پاس كردن انتخاب شده ها« »اصالح عمليات« »نمايش»براي مديريت كردن چك هاي دريافتي مانند 

 به طور كامل توضيح داده خواهد شد. قسمتهاي بعدينجره در در رابطه با اين پ 

 مرجوع چک خرجی 
با كليك كردن بر روي اين  

مي توانيد ليست چك  پنجره،

هاي دريافتي را كه خرج كرده 

اگر قصد  ايد مشاهده نماييد.

داريد چك خرج شده از فردي 

مرجوع كه چك را به او داده ايد 

چك مورد نظر را از ليست  كنيد،

انتخاب كرده و پنجره را تاييد 

 نماييد.

 تخفيف 
 بر روي اين پنجره كليك كنيد. 

در صفحه باز شده نوع عمليات 

 «دريافت به صورت تخفيف»را 

  «تخفيفپرداخت به صور»يا 

مبلغ مورد نظر را  انتخاب كنيد.

 در جعبه مربوطه بنويسيد.

ست ا وبخشي را كه قرار

تخفيف در آن بخش اعمال 

 انتخاب نماييد. شود را

توجه كنيد كه تخفيف مي تواند  

به صورت ريالي يا درصدي باشد 

كه اين مورد را مي توانيد از 

   . پنجره را تاييد نماييد ،  بعد از كامل كردن تمام جعبه ها  . منوي بازشونده جلوي جعبه مبلغ انتخاب كنيد

 هزینه ، درآمد 
 امكان ثبت در آمد يا هزينه هاي مورد نظردرانتهاي فاكتورها مي باشد. از امكانات خوب اين برنامه، يكي  

مليات مي تواند ــع ماييد.ــتخاب نــيات را انــنوع عمل در پنجره باز شده، بر روي اين گزينه كليك كنيد،  

 بسته به نياز شما باشد.«در آمد»يا«هزينه»

 . ا در جعبه مورد نظر بنويسيدمبلغ هزينه يا درآمد ر 
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در قسمت بعدي نوع حساب را  

مشخص كنيد و در جعبه بعدي 

بخشي را كه قرار است هزينه يا 

درآمد در آن ثبت شود را انتخاب 

پس از كامل كردن تمام  نماييد.

  پنجره را تاييد كنيد. جعبه ها،

 )سند)سایر حساب ها 
در صورت نياز مي توانيد سر فصل  

گري را نيز در انتهاي هاي دي

براي مثال  فاكتور ثبت نماييد.

شايد نياز باشد سر فصلي مانند 

 زدر اين صورت مي توانيد بر روي آيكون سند)ساير حساب ها(كليك كرده و پنجره مربوطه را با بيمه به فاكتور اضافه شود.

 كنيد.

نوع عمليات را  در اين پنجره، 

نوع عمليات  -انتخاب نماييد

ند بدهكار يا بستانكار مي توا

خواهد سر فصلي بدهكار  باشد.

بود كه شما به لحاظ ريالي، 

مبلغي را به آن سر فصل 

 پرداخت نماييد.

–پس از انتخاب نوع عمليات  

مبلغ مورد نظر را در جعبه 

  مربوطه بنويسيد.

 سرفصل مورد نظر را انتخاب كنيد. وپس از آن در جعبه بعدي، 

توجه نماييد كه اين عمليات   توضيحات مورد نظر را نوشته و دكمه تاييد را كليك كنيد. ه توضيحات،در صورت نياز در جعب 

با تكرار عمليات  "بايد مجددا فصل را بدهكار كرديد،سر يعني اگر شما يك  به صورت دو طرفه ثبت شود. "بايستي حتما

 و فاكتور شما نهايي شده و قابل ثبت خواهد بود.تنها در اين صورت است كه سند  سر فصل ديگري را بستانكار كنيد.

 خریدثبت نهایی فاکتور 
نوبت به ثبت   ،ومشخص نمودن نحوه دريافت مبلغ هاپس از مشخص كردن كاالها و اضافه كردن آن ها به سطر هاي فاكتور 

 ه دكمه هاي پايين فاكتور دقت كنيد.لطفا  ب نهايي فاكتور مي رسد.

 ثبت 
فاكتور بدون چاپ ثبت  بر روي كيبورد،       Ctrl+Enterين دكمه و يا فشار دادن دكمه هايي ابا كليك كردن بررو

 خواهد شد.
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 ثبت و چاپ 
براي تنظيمات چاپ نيز بايد  چاپ هم مي شود. با كليك كردن بر روي اين دكمه فاكتور عالوه بر اين كه ثبت مي گردد،

 .داده خواهد شد به صورت كامل توضيح   «چاپ» مراحلي را طي كرد كه در اين مورد در قسمت

 انصراف 
 با كليك كردن بر روي اين دكمه شما بدون ثبت كردن فاكتور از آن خارج خواهيد شد.

  از صندوق...وچاپF12 

شده و فاكتور چاپ  افت به صورت نقدي ثبتــوه دريــنح  ،F12اين دكمه و يا فشار دادن دكمه   با كليك كردن بر روي

 مي گردد.

در  توجه نماييد كه از اين دكمه تنها در صورتي استفاده خواهيد كرد كه قصد تان دريافت مبلغ فاكتور به صورت نقدي باشد،

 اين حالت هيچ نيازي نيست كه ساير شيوه هاي دريافت را كه در صفحه هاي پيشين مطالعه كرديد ثبت نماييد.

 اصالح خرید
مي توانيد ليست تمام فاكتورهاي خريد ثبت شده در يك دوره زماني را رويت كرده و آن  ردن بر روي اين آيكون،با كليك ك

 اصالح خريد اقدام كنيد. براي دستيابي به اين قسمت عالوه بر اينكه مي توانيد از منوي معامله، فاكتور ها را مديريت كنيد.

 بر روي كيبورد به اين پنجره وارد شويد.  +Ctrl+Altمه هاي خ قادر خواهيد بود كه با فشار دادن همزمان دك

 مروري بر پنجره اصالح خرید
در سمت راست اين پنجره و 

ميانبرها ر قسمت عمليات،  د

يي براي مديريت بهينه فاكتور 

 دارد. وجود هاي خريد

 خرید جدید 
با كليك كردن بر روي اين 

دكمه يا فشار دادن دكمه 

f4د خواهيد وارد پنجره خري

شد و مي توانيد يك فاكتور 

خريد جديد را بر اساس آنچه 

ثبت  ،مطالعه كرده ايد"قبال

 نماييد.

 اصالح خرید 
وي اين با كليك كردن بر ر

 f2دكمه و يا فشار دادن دكمه

مي توانيد يك فاكتور خريد 

 از است كه قبل از آن يك فاكتور خريد را انتخاب كنيد.براي رسيدن به اين هدف ني ثبت شده را اصالح نماييد.
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 فاكتور خريد انتخاب شده روبروي شما گشوده خواهد شد. فشار دهيد. f2يك فاكتور خريد را انتخاب كرده و بر روي دكمه 

وارد  نار هر سطر،شما مي توانيد در فاكتور باز شده سطرهاي مورد نظر را  انتخاب كرده و با كليك كردن بر روي دكمه مداد ك

بخش و...  اطالعات سطر شده و مقدار و يا مبلغ كاالها را تغيير دهيد و يا در صورت نياز جعبه هاي ديگري را مانند انبار،

 دستكاري كنيد.

در اين  ( قرمز رنگ كنار هر سطر كليك كنيد.xدر صورت نياز براي حذف يك سطر نيز مي توانيد بر روي دكمه ضربدر)

 طر از فاكتور شما حذف خواهد شد.حالت آن س

مقدار تسويه حساب فاكتور نيز بايد به همان ميزان تغيير  كاالهاي ثبت شده،در صورت تغيير در مقدار ريالي  دقت كنيد كه

 تنها در اين صورت است كه فاكتور مي تواند نهايي شود. نمايد تا مبلغ فاكتور با مبلغ تسويه حساب برابر شود.

 يري در محتواي فاكتور ايجاد كرديد مقدار تسويه حساب فاكتور را نيز به همان ميزان تغيير دهيد.اگر تغي"لطفا

 نمایش خرید 
توجه كنيد كه در اين حاات نمي  فاكتور انتخاب شده باز شده و براي شما قابل رويت خواهد بود. ،با كليك بر روي اين دكمه

 يد.توانيد هيچ اصالحي را بر روي فاكتور انجام ده

 حذف خرید 
دقت كنيد  فاكتور انتخاب شده حذف مي شود. بر روي كيبورد،  DELبا كليك كردن بر روي اين دكمه يا با فشار دادن دكمه

بررسيهاي الزم را انجام داده باشيد چون در صورت تاييد هشدار برنامه براي "قبال كه هنگام تصميم براي حذف فاكتور،

همچنين شما مي توانيد دو يا چند سطر )دو يا چند فاكتور(را  رت كامل حذف خواهد شد.حذف، فاكتور انتخاب شده به صو

را روي كيبورد نگه داشته و با دكمه هاي  Shiftبراي انجام اين كار كافي است دكمه  انتخاب كرده و آنها را حذف كنيد.

صورت مستمر و زير هم قرار گرفته اند حذف  در اين حالت فاكتورهايي كه به مكان نما به سمت باال يا پايين حركت كنيد.

و Ctrlمي توانيد با فشار دادن روي دكمه  فاكتورهايي كه به طور مستمر زير هم قرار نگرفته اند،براي حذف  خواهند شد.

 كليك كردن روي فاكتورهاي مورد نظر آن فاكتورها را انتخاب كرده و نسبت به حذف آنها اقدام كنيد.

 رپ وارسال فاکتوچا 
در  بااستفاده از اين گزينه مي توانيد فاكتور يا فاكتورهاي انتخاب شده را چاپ كرده و يا با فرمت هاي مختلف ذخيره نماييد.

 به طور مفصل تري توضيح داده خواهد شد. قسمت هاي بعداين زمينه در 

 چاپ و ارسال حواله انبار 
 ي توانيد حواله انبار فاكتور هاي انتخاب شده را چاپ كرده و يا با فرمت هاي مختلف ذخيره نماييد.با استفاده از اين گزينه م

 به طور مفصل تري توضيح داده خواهد شد. در قسمت هاي بعديدر اين زمينه 

 چاپ و ارسال رسيد وجه 
 اي انتخاب شده را چاپ كرده و يا با فرمت هاي مختلف ذخيره نماييد.با استفاده از اين گزينه مي توانيد رسيد وجه فاكتوره

 به طور مفصل تري توضيح داده خواهد شد. قسمت هاي بعديدر اين زمينه در 

 بازخوانی 
 بازخواني اطالعات را براي شما انجام خواهد داد. اين گزينه،
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 جستجو 
يا فشار دادن با استفاده از اين دكمه و 

ده و ـجو باز شـپنجره جستF3 دكمه 

مي توانيد عبارت مورد نظر خود را در 

جعبه مربوطه تايپ كرده و جستجو را 

  انجام دهيد.

 (بستنEsc) 
 با استفاده از اين دكمه پنجره موردنظر بسته خواهد شد

 چاپ 
 استفاده كنيد. چاپاز اين گزينه براي 

 ترهافيل

 تاریخ 
 با استفاده از اين گزينه مي توانيد تاريخ ابتدا و انتهاي گزارش را مشخص نماييد.

 شبيه 
د يا بخشي از آن ها و كليك كردن بر روي دكمه فيلتر مي توانيد شخص مور نام خانوادگي و شامل نام، با نوشتن يك عبارت،

 د.نظر خود را در جدول پيش رو بيابي

 توجه

 اساس تاريخ و يا نامي كه در جعبه شبيه نوشته ايد كار فيلتر را براي شما انجام خواهد داد.دكمه فيلتر بر 

  دکمه حذف 
 فيلتر انجام شده را حذف مي كند.

 بازگشت از خرید
 است. تمام توضيحاتي كه در مورد فاكتورهاي خريد در صفحات پيشين خوانده ايد در اين مورد نيز قابل اجرا

 ري مختصر خواهيم داشتبرروي اين بخش مرو

 شماره سند
. با رها كردن اين جعبه ، برنامه به صورت اتوماتيك شماره اي را به اين شماره سند مورد نظر خود را در اين قسمت بنويسيد 

 جعبه اختصاص خواهد داد . 

 تاریخ
 تاريخ را در اين قسمت مشخص نماييد.

 فاکتور
 امه شماره اي را به طور اتوماتيك به اين سند بازگشت از خريد اختصاص مي دهد.اگر اين جعبه را به حال خود رها كنيد برن

 در صورت نياز مي توانيد خودتان شماره اي را در اين جعبه بنويسيد.
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 شخص
در اين قسمت شخص  

مورد نظر خود را انتخاب 

براي انتخاب شخص  كنيد.

و   مي توانيد بخشي از نام

نام مستعار شخص را 

با كليك كردن  بنويسيد يا

بر روي دكمه ذره بين كنار 

اين جعبه وارد ليست 

كامل اشخاص شده و از 

اين قسمت شخص مورد 

نظر خود را با استفاده از 

فيلترهاي موجود انتخاب 

 نماييد.

 بازاریاب
يز ــمت نــدر اين قس

بازارياب  مي توانيد نام 

 مورد نظر خود را انتخاب

براي انتخاب مي توانيد بخشي از نام يا نام مستعار شخص را نوشته و يا با كليك كردن بر روي دكمه ذره بين وارد  كنيد.

 .كنيدليست بازاريابها شده و از آن جا نام شخص مورد نظر خويش را فيلتر 

 اضافه به ليست
در پنجره گشوده شده نام كاالي مورد نظر را انتخاب  .ا كليك كردن بر روي اين گزينه وارد پنجره انتخاب كاال خواهيد شدب

نام اختصاري يا كد كاال را نوشته و يا با استفاده از دكمه ذره بين وارد   براي انتخاب كافي است بخشي از نام كاال، كنيد.

پس  را انتخاب نماييد.نام كاالي مورد نظر خود  ليست اصالح كاالها شده و با كمك گرفتن از ابزارهاي موجود در اين صفحه،

از مشخص كردن نام كاال و 

نوشتن تعداد و قيمت كاال 

 «مربوط به خريد» به گزينه

در جعبه زيرين  توجه كنيد.

ه شما نشان اين گزينه ب

داده مي شود كه كاالي 

مورد نظر در چه تاريخ هايي 

و به چه مبلغ هايي به فرد 

انتخاب شده فروخته شده 

الي شما مي توانيد كا است.
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 انتخاب شده را به يكي از خريدهاي نشان داده شده وابسته كنيد. 

 محاسبه خواهد شد. صحيح، "توجه كنيد كه تنها در اين صورت است كه سود و زيان ناشي از خريد و برگشت از خريد كامال

ي مورد نظر بر اساس پيش با برداشتن اين تيك كاال. را برداريد «گزينه مربوط به خريد» تمايل مي توانيد تيك تدر صور

FIFO فرض هاي برنامه و بر مبناي روش
 برگشت داده خواهد شد و سود و زيان هم بر همين اساس محاسبه خواهدگرديد.1

يا فشار دادن ثبت يا  پنجره گشوده شده را با كليك كردن بر روي دكمه پس از انتخاب كاال و وابسته كردن آن به يك خريد،

 ثبت كرده و وارد پنجره اصلي شويد. Ctrl+Enterهاي همزمان كليد

پرداخت يا دريافت  پس از ثبت كاالهاي موردنظر،نوبت به تسويه حساب كردن فاكتور مي رسد در مورد شيوه هاي مختلف

 د.مراجعه فرمايي قسمت اينجهت اطالعات بيشتربه "لطفا در قسمت پيشين توضيح داده شده است،

اين فاكتور را با كليك كردن بر روي دكمه ثبت يا فشار دادن دكمه  پس از تسويه كردن فاكتور بازگشت از خريد،

 نهايي نماييد. Ctrl+Enterهاي

 اصالح بازگشت از خرید
 ي سمت راست اين پنجره عبارتند از:ابزارها است. اصالح خريدمشابه پنجره "پنجره اصالح بازگشت از خريد نيز دقيقا

 (F4بازگشت از خرید جدید )

 مي توانيد يك فاكتور بازگشت از خريد جديد ثيت نماييد.F4با استفاده از اين گزينه يا فشار دادن برروي دكمه 

 اصالح بازگشت از خرید
كنيد.شرايط اصالح يك فاكتور بازگشت از  با استفاده از اين گزينه مي توانيد فاكتور بازگشت از خريد انتخاب شده را اصالح

 است. اصالح فاكتور خريد شرايط  مشابه"خريد،دقيقا

 نمایش بازگشت از خرید
 براي نمايش يك فاكتور بازگشت از خريد استفاده مي شود.

 دحذف بازگشت از خری
شرايط حذف شرايط حذف يك فاكتور بازگشت از خريد نيز مانند  براي حذف يك فاكتور بازگشت از خريد استفاده مي شود.

 است. فاكتور خريد

 فروش
 كنيد، براي باز كردن اين پنجرهرا كليك  فروشمي توانيد وارد منوي معامله شده و گزينه  فروشبراي باز كردن پنجره 

 نيز استفاده كرده و يا از صفحه اصلي برنامه بهره بگيريد." + ف Ctrl "د هاي ميانبرتوانيد از كليمي 

 فروشمروري بر پنجره 

 شماره سند
  شماره"اين شماره الزاما شماره اي است كه كاربر مي تواند بر اساس تعاريف خود به فاكتور بدهد. شماره سند، 

ر نيز باشد.(بلكه شماره اي است كه كاربر بر اساس سندهاي طبقه بندي فاكتورنيست)گرچه مي تواند با شماره فاكتور براب

 شده حسابداري به يك سند يا فاكتور مي دهد.

                                                 
1

 FIFO  س آن كاالهاي خرديداري شده درست بر اساس زمان خريد قروخته خواهند شد . به عبارتي ديگر روشي در علم حسابداري است كه بر اسا

 كااليي كه زودتر خريداري شده است ، زودتر فروخته خواهد شد . 
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در صورتي كه اين جعبه رها  

ك شماره ـــرنامه يــب ،شود

صاص ــاتوماتيك به آن اخت

مي دهد و در صورتي كه عدد 

 يا عبارتي در آن نوشته شود،

را به  برنامه آن عدد يا عبارت

عنوان شماره سند محسوب 

 خواهد كرد.

 تاریخ
مي توانيد ر اين قسمت د 

شخص ــتاريخ فاكتور را م

تاريخ مي تواند به  نيد.ـك

 يا آينده نيز ثبت شود.گذشته 

ير تاريخ مي توانيد ـبراي تغي

ماه و  بين سال، TABبا دكمه 

روز حركت كرده و با قرار 

گرفتن بر روي هر قسمت با 

و  مكان نما)باال دكمه هاي

 ماه و روز مي توانيد از دكمه هاي مكان نما )چپ و راست(نيز استفاده نماييد. براي حركت بين سال، پايين(آنها را تغيير دهيد.

حاال مي توانيد با  براي تغيير تاريخ همچنين مي توانيد بر روي آيكون تقويم كنار اين جعبه كليك كنيد تا تقويم باز شود، 

 . روزها را تغيير دهيد ن نماماهها و با دكمه هاي مكا  page downو page upدكمه هاي

 را فشار داده و يا با موس روي روز مورد نظر كليك كنيد. Enterدكمه  براي قرار گرفتن روي روز مورد نظر،

 فاکتور)شماره فاکتور(
ال خود رها كنيد شماره فاكتور بصورت اتوماتيك ثبت در اين جعبه مي توانيد شماره فاكتور را بنويسيد اگر اين جعبه را به ح

 شروع شده و به صورت مرتب ادامه پيدا خواهد كرد. 8881خواهد شد. شماره هاي اتوماتيك از  

 شخص  
 تفاوتي وجود دارد . براي انتخاب نام شخص راه هاي م  در اين جعبه مي توانيد نام شخص را انتخاب كنيد.

 یا بخشی از نام و نام خانوادگی نوشتن نام،نام خانوادگی 
از مي شود كه اسامي مشابه جعبه بزرگتري در قسمت پايين آن ب نام خانوادگي يا بخشي از آن دو در اين جعبه، انوشتن نام،ب 

 را به كاربر نشان مي دهد.

ت كرده و پس از قرار گرفتن بر كاربر مي تواند با استفاده از موس و يا دكمه هاي مكان نما ما بين اسامي نشان داده شده حرك 

 . نام شخص مورد نظر را در جعبه مربوط درج كند Enterروي نام مورد نظر با كليك كردن و يا استفاده از دكمه 
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 باز کردن منوي باز شونده 
ما عرفي شده در برنامه به شما نشان داده خواهد شد و شــامي مـــرا كليك كنيد تمامي اس"شخص"اگر فلش كنارجعبه 

 مي توانيد با موس يا دكمه هاي مكان نما ما بين اشخاص نمايش داده شده حركت كرده و فرد مورد نظر را انتخاب كنيد.

  استفاده از دکمهpage down  شخص"یا ذره بين کنار جعبه" 
وارد پنجره اصالح شخص  با استفاده از هركدام از دو پيشنهاد باال،

اسم شخص مورد نظر را فيلتر  در اين پنجره ميتوانيد مي شويد.

 كرده و يا از ميان اشخاص نشان داده شده انتخاب كنيد.

مانده حساب فرد "شخص"پس از انتخاب شخص در كنار جعبه  

رنگ  بااگر فرد بدهكار باشد مانده بدهي  نشان داده مي شود.

ا رنگ سبز نشان مانده بستانكاري او ب ،قرمز و اگر بستانكار باشد

  د.داده مي شو

دكمه آبي رنگي در كنار جعبه شخص وجود دارد كه با كليك 

عات ديگري از شخص از جمله مانده كردن بر روي آن اطال

 چك هاي دريافتي موجود، طلب يا بدهي معوقه فرد، -حساب

تلفن -كل چك هاي برگشتي و آدرس چك هاي برگشتي موجود،

 و موبايل فردي نشان داده مي شود.

 بازاریاب
  .مي باشد انتخاب شخصمشابه "چگونگي انتخاب بازارياب دقيقا در اين قسمت مي توانيد بازارياب را انتخاب كنيد.

 اضافه به ليست 
 از اين قسمت براي ثبت كاال در فاكتور استفاده مي شود.

 د پنجره انتخاب كاال مي شويد.باكليك كردن روي دكمه اضافه به ليست وار 

 . عمل كنيد انتخاب شخصمشابه  "براي انتخاب كاال نيز مي توانيد دقيقا 

تعداد با رنگ قرمز و اگر  -اگر موجودي منفي باشد در كنار جعبه كاال موجودي كاال به صورت هم زمان نشان داده مي شود.

در كنار جعبه كاال دكمه آبي رنگي است كه با كليك  دي با رنگ سبز نشان داده مي شود.اشد، موجوـبت بــموجودي مث

متوسط  متوسط قيمت خريد، آخرين قيمت فروش، آخرين قيمت خريد، بر روي آن اطالعاتي از جمله موجودي،  كردن

قيمت فروش و آخرين قيمت خريد و فروش از فرد انتخاب 

 شده نشان داده مي شود.

اوي اين اطالعات را ميتوانيد با فشار دادن پنجره ح

 ببنديد. ESCدكمه

تعداد آن را در جعبه مربوطه  پس از انتخاب نام كاال،

جعبه ديگري باز  اگر كاال داراي واحد عمده باشد، بنويسيد،

مي شود كه ميتوانيد تعداد عمده كاال را نيز در آن وارد 

كردن قيمت  ه واردنوبت ب ،پس از وارد كردن تعداد كنيد.

 در جعبه مربوطه نشان داده خواهدشد. قيمتهاي تعريف شده اگر قيمت ها را از قبل تعريف كرده باشيد، واحد كاال مي رسد،
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اگر قيمت هاي نشان داده شده مد نظر نيست مي توانيد قيمت را در جعبه مورد نظر تغيير دهيد با كليك كردن بر روي 

در سيستم پيش فرض شده و از اين به بعد آن قيمت نشان داده يمت تغيير داده شده، ق دكمه سبز رنگ كنار قيمت واحد،

 خواهد شد.

را از منوي «ريال يا درصد»، درجعبه كناري آن با توجه به نوع تخفيف داريد اگر قصد اعمال تخفيف بر روي قيمت اين كاال 

 باز شونده انتخاب كنيد.

از ــورت نيــدر ص

ار يا ي توانيد نام انبــم

ه صورت بخش را كه ب

پيش فرض نشان داده 

 تغيير دهيد، ،مي شود

براي تغيير مي توانيد در 

جعبه مربوط نام را 

نوشته يا آن را از ليست 

با كليك  انتخاب كنيد.

ه كردن روي ذره بين كنار جعبه انبار يا بخش نيز مي توانيد وارد صفحه هاي اصالح انبار يا بخش شده و از آن جا نسبت ب

 اصالح و يا انتخاب انبار يا بخش اقدام كنيد. تعريف،

پس از كامل كردن همه  در صورت نياز مي توانيد توضيحاتي را در رابطه با كاالي انتخاب شده در جعبه توضيحات بنويسيد. 

براي اضافه كردن  اضافه مي شود. فروشبا انجام اين كار كاالي انتخاب شده به فاكتور  جعبه ها دكمه ثبت را كليك كنيد.

 كاالهاي ديگر به ليست نيز مي توانيد از همين شيوه استفاده كنيد.

درهنگام فروش مي توانيد كاالي انتخاب شده را به يكي از فاكتورهاي خريد خود وابسته كنيد . پس از انتخاب نام كاال در 

اال به اضافه تاريخ خريد، ميزان كاالي باقي مانده جعبه مربوط به خريد تيك بزنيد، در اين حالت تمام فاكتورهاي خريد اين ك

 جهت فروش و قيمت خريد به شما نشان داده خواهد شد.

 استفاده از اين قسمت باعث مي شود كه شما بتوانيد كاالي انتخاب شده را از يك فاكتور خريد خاص،  بفروشيد.

ر براي فروش كاالهايي كه وابسته به زمان هستند مانند اين مساله در محاسبه سود وزيان به شما ياري مي رساند و همين طو

كاالهايي كه داراي تاريخ انقضا مي باشد به شما كمك مي كند. اگر اين قسمت را تيك نزنيد فروش كاال بر اساس شيوه 

FIFO  . انجام خواهد شد  

در اين حالت كافي است كه نمايشگر  را توسط باركد خوان بخوانيد. كافي است باركد اگر از باركد خوان استفاده مي كنيد،

كاالي مورد نظر  با هر بار خوانده شدن باركد، قرار داشته باشد. «اضافه به ليست»كنار گزينه «باركد كاال»موس شما در جعبه 

را  فروشتوانيد تنظيمات فاكتور  اگر هميشه از بار كد خوان استفاده مي كنيد براي راحتي كار مي به ليست اضافه مي شود.

براي انجام اين تنظيمات چرخ دنده صورتي رنگ سمت چپ صفحه را كليك كرده و  روي فاكتور زني سريع تنظيم كنيد. بر

قرار  "باركد كاال"گر موس شما همواره در جعبه پس از انجام اين تنظيم، نشان  گزينه فاكتور زني سريع را تيك بزنيد.

نيز مي توانيد با استفاده از همان دكمه تنظيمات  فروشراي اضافه شدن ماليات بر ارزش افزوده به فاكتور خواهد گرفت. ب

 )چرخ دنده صورتي رنگ سمت چپ صفحه(ماليات را به فاكتور اضافه يا از آن حذف كنيد.
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 تنظيم کردن ستون ها در فاکتور

 کوچک یا بزرگ کردن ستون ها 
داشتن  و نگه در فاصله ميان دو ستون )درست هنگامي كه نشان گر موس تغيير شكل مي دهد( با قرار دادن نشان گر موس

كليك سمت چپ موس مي توانيد ستون را به سمت چپ كشيده و ستون مورد نظر را بزرگ كرده و يا به سمت راست 

 حركت نموده و ستون را كوچك كنيد.

 حذف ستون ها 
يك ستون هايي كه مت ستون ها رفته و از آنجا تشوند راست كليك كنيد، به قس مي در قسمتي كه كاالها اضافه ،در فاكتور

باز در همين قسمت راست كليك كرده و ثبت  ،بت اين وضعيت براي چاپ در فاكتورنيازي به آنها نداريد را برداريد براي ث

حواله انبار نيز مي توانيد راست  براي ثبت اين وضعيت براي چاپ در وضعيت فعلي براي چاپ در فاكتور را كليك كنيد.

 كليك كرده و گزينه ثبت وضعيت فعلي براي چاپ در حواله انبار را كليك كنيد.

مين قسمت راست كليك نموده و گزينه برگرداندن وضعيت ــالت اوليه در هـبراي برگرداندن وضعيت ستون ها به ح 

 ستون ها به حالت عادي را كليك كنيد.

 تسویه حساب فاکتور
گاره مشاهده ـدر قسمتي كه درن بعد از ثبت كاالها در فاكتور،نياز است كه مبلغ فاكتور به شيوه هاي متداول تسويه شود.

با هم  مي كنيد ميتوانيد منوي باز شونده را باز كرده و گزينه هاي مورد نظر را براي تسويه حساب فاكتور انتخاب كنيد.

 واهيم داشت.اي مختلف اين مجموعه خمروري بر قسمت ه

 قدين 
جره ـــبا كليك روي اين گزينه وارد پن

اي خواهيد شد كه مي توانيد در آن با 

داخت يا  پر»توجه به نوع كار عمليات 

(را دريافت)در اين مورد  «دريافت

مبلغ را در فيلد مربوطه  انتخاب كرده،

نوشته و يكي از صندوق هاي تعريف 

اي بر شده در برنامه را انتخاب نماييد.

انتخاب صندوق مي توانيد بخشي از نام 

يا منوي باز شونده را  صندوق را نوشته،

باز كرده ويا از آيكون ذره بين براي ورود 

به قسمت اصالح صندوق و انتخاب 

  صندوق مورد نظر اقدام كنيد.

يك كرده و يا نوشتن سريال چك پول ها يا توضيحات، دكمه ثبت را كلز پر كردن تمام جعبه ها و احيانا پس ا

Ctrl+Enter .را فشار دهيد 
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 اعتباري 
با كليك كردن بر روي اين 

مي پنجره اي باز  آيكون،

شود كه مي توانيد در آن 

نوع عمليات را  ،پنجره

 انتخاب كرده، «دريافت»

مبلغ مورد نظر را نوشته و در 

صورت نياز براي مبلغ، سر 

رسيد تعيين كرده و پنجره 

داشته توجه  را تاييد كنيد.

باشيد كه شرط انتخاب 

  به نام يك شخص ثبت شده باشد."اين است كه فاكتور حتما گزينه اعتباري،

 قسطی 

اين پنجره را با كليك كردن روي  

 آيكون قسطي باز كنيد.

 ر اين پنجره نوع عمليات راد

 انتخاب كرده،«قسطي دريافت»

و بخش را مشخص حساب بهره 

  .نموده و مقدار وام را بنويسيد

 پس از مشخص كردن مقدار وام،

مشخص  ميزان بهره را بنويسيد و

كنيد كه باز پرداخت وام قرار است 

سپس مدت  ماهانه باشد يا ساالنه.

را مشخص كرده و  )تعداد ماه ها(

 را مشخص كنيد.   اعتباري(-)چك وه دريافتو شي دريافتدر قسمت پايين در سر فصل قسط ها، نحوه 

سر رسيد را  .كند پنجره هايي باز مي شود كه سر رسيد هر قسط را سوال مي آيكون ايجاد پرداخت ها، با كليك كردن روي 

  پس از ثبت همه قسط ها پنجره اصلي را تاييد نماييد. مشخص كرده و هر پنجره را تاييد كنيد.
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 انتقال از/ یا به حساب شخص 
اين سر فصل براي زماني به كار مي رود 

فرد  بدهكاريشته باشيد مانده كه قصد دا

گري را به حساب فرد دي فروشبابت 

با كليك كردن روي اين منتقل كنيد.  

ود كه ـره اي باز مي شــنجــپ  آيكون،

نوع عمليات را  در آن پنجره مي توانيد،

 «ر كردن(بستانكاحساب ) ازانتقال »

ي را كه مي ــخصــش انتخاب كرده،

د اول به ي فر خواهيد مانده بستانكار

، را  انتخاب نموده حساب او منتقل شود

 مبلغ را نوشته و پنجره را تاييد كنيد.

 

 پرداخت چک 
سر رسيد را  پس از كليك كردن بر روي اين گزينه شماره چك از پيش تعريف شده را انتخاب نموده، در پنجره باز شده،

مشخص كرده و مبلغ را در 

در  جعبه مربوط بنويسيد.

وانيد ـمي تورت نياز ـص

«  در وجه»قسمت هاي 

 را نيز پر كنيد.«توضيحات»و

 Ctrl+Enterپس از آن دكمه

  را كليك كنيد.

مي  براي انتخاب چك ها،

توانيد عالوه بر نوشتن شماره 

با   چك در جعبه مربوطه،

كليك كردن بر روي ذره بين 

 نها را انتخاب كنيد.  كنار جعبه به ليست تمام چك هاي معرفي شده دسترسي داشته و يكي از آ

 مرجوع چک هاي پرداختی 
با استفاده از امكانات اين پنجره قادر 

چك هاي پرداخت شده را  خواهيد بود،

فرد  با مرجوع كردن چك، مرجوع كنيد.

مورد نظر شما به اندازه مبلغ چك 

 بستانكار خواهد شد.

شماره چك مورد  پس از باز شدن پنجره،
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مي توانيد دكمه ذره بين كنار جعبه را كليك كرده و به  ي انتخاب عالوه بر نوشتن شماره چك،برا نظر را انتخاب كنيد.

  ليست چك هاي پرداختي دسترسي داشته باشيد.

 پس از انتخاب چك دكمه ثبت را كليك كنيد.

 

 کارت بانک 
در پنجره باز شده مبلغ را نوشته و در صورت نياز 

ت را تكميل ت و توضيحا ، شماره كار شماره رسيد

را  Ctrl+Enterپس از تكميل فيلدها دكمه كنيد.

 كليك نماييد.

 

 

 )واریز به حساب)دریافت 
اين پنجره زماني كاربرد دارد كه كاربر قصد داشته 

مبلغ به  در اين پنجره با تكميل مراحل، يا پرداخت و دريافت(، –باشد مبلغي را از فردي دريافت كند)در پنجره هاي فروش 

پس  . ضافه خواهد شدبانك ا

 ،از تكميل جعبه هاي مربوط

  پنجره را تاييد كنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  پرداخت ودریافت مستقيم از

 بانک)اینترنتی(
در اين پنجره مي توانيد پرداخت يا 

دريافتي را كه به طور مستقيم از بانك 

اين شيوه  انجام شده است ثبت كنيد.

پرداخت يا دريافت فقط براي عمليات 

 تي مورد استفاده قرار مي گيرد.اينترن
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 پنجره را باز كرده و از منوي عمليات گزينه هاي دريافت مستقيم به بانك يا پرداخت مستقيم از بانك را انتخاب نماييد.

در جعبه شماره  بانك و شماره حساب مورد نظر خود را انتخاب نماييد. ، مبلغ را در جعبه بعدي بنويسيد و از جعبه بانك

 توضيحات مورد نظر را بنويسيد. توانيد شماره قبض يا فيش يا رسيد اينترنتي را وارد كرده و در جعبه توضيحات، رسيد مي

  پنجره را تاييد كنيد. پس از تكميل تمام جعبه ها،

 دریافت چک 
در اين پنجره عمليات دريافت چك 

 انجام خواهد شد.

نوع حساب را  «حساب» در جعبه

فرض  به طور پيش مشخص كنيد.

چك هاي »سر فصل مورد نظر

بهتر  انتخاب شده است. «دريافتي

است شما سرفصل ديگري انتخاب 

نكرده و همين سر فصل را مورد 

 استفاده قرار دهيد.

در جعبه بعدي شماره چك مورد 

مبلغ  نظر خود را و در جعبه مبلغ،

در پنجره سر  چك را بنويسيد.

سر رسيد چك را تعيين  رسيد،

 كنيد.

ه هاي بعدي مقادير مورد در جعب

پنجره را تاكيد  نياز را بنويسيد و

  كنيد.

) گر چه بهتر است براي پيگيري هاي بعدي ،  توجه داشته باشيد كه هيچ نيازي نيست كه تمام جعبه هاي پيش رو پر شود.

 تمام جعبه هاي پيش رو پر شود . 

 خرج چک 
اضافه »دكمه  در پنجره باز شده،

 را كليك كنيد.«به

با كليك كردن روي اين دكمه 

ليست چك هاي دريافتي به شما 

 نشان داده مي شود.

چك يا چك هاي مورد نظر خود را  

با تيك زدن جعبه كوچك كنار هر 

چك انتخاب كرده و پس از آن 

  دكمه انتخاب يا انتخاب تيك
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اين كار چك هاي انتخاب شده به جعبه  همان طور كه مشاهده مي كنيد با انجام ها را بسته به نياز كليك نماييد. خورده

 ليست چك ها منتقل مي شود.

سمت راست اين پنجره ابزارهايي   در وارد پنجره چك هاي دريافتي خواهيد شد. «اضافه به»با كليك كردن بر روي دكمه  

 . مي بينيد.و.. «پاس كردن انتخاب شده ها« »اصالح عمليات« »نمايش»براي مديريت كردن چك هاي دريافتي مانند 

 به طور كامل توضيح داده خواهد شد. قسمتهاي بعديدر رابطه با اين پنجره در  

 مرجوع چک خرجی 
با كليك كردن بر روي اين  

مي توانيد ليست چك  پنجره،

ي را كه خرج ـــهاي دريافت

اگر  كرده ايد مشاهده نماييد.

از  قصد داريد چك خرج شده

فردي كه چك را به او داده ايد 

چك مورد نظر را از  مرجوع كنيد،

ليست انتخاب كرده و پنجره را 

 تاييد نماييد.

 تخفيف 
 بر روي اين پنجره كليك كنيد. 

در صفحه باز شده نوع عمليات 

 «دريافت به صورت تخفيف»را 

  «تخفيفپرداخت به صور»يا 

مبلغ مورد نظر را  انتخاب كنيد.

 مربوطه بنويسيد. در جعبه

ست وبخشي را كه قرار ا

تخفيف در آن بخش اعمال 

 انتخاب نماييد.شود را 

توجه كنيد كه تخفيف مي تواند  

به صورت ريالي يا درصدي باشد 

كه اين مورد را مي توانيد از 

   . يد نماييدپنجره را تاي ،  بعد از كامل كردن تمام جعبه ها  . منوي بازشونده جلوي جعبه مبلغ انتخاب كنيد

 هزینه ، درآمد 
 امكان ثبت در آمد يا هزينه هاي مورد نظردرانتهاي فاكتورها مي باشد. يكي از امكانات خوب اين برنامه،  

تواند  مليات ميــع ماييد.ــتخاب نــيات را انــنوع عمل در پنجره باز شده، بر روي اين گزينه كليك كنيد،  

 شما باشد. بسته به نياز«در آمد»يا«هزينه»

 . مبلغ هزينه يا درآمد را در جعبه مورد نظر بنويسيد 
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در قسمت بعدي نوع حساب را  

مشخص كنيد و در جعبه بعدي 

بخشي را كه قرار است هزينه يا 

درآمد در آن ثبت شود را انتخاب 

پس از كامل كردن تمام  نماييد.

  پنجره را تاييد كنيد. جعبه ها،

 )سند)سایر حساب ها 
ي توانيد سر ـصورت نياز مدر  

فصل هاي ديگري را نيز در انتهاي 

براي مثال  فاكتور ثبت نماييد.

شايد نياز باشد سر فصلي مانند 

 زدر اين صورت مي توانيد بر روي آيكون سند)ساير حساب ها(كليك كرده و پنجره مربوطه را با بيمه به فاكتور اضافه شود.

 كنيد.

ا نوع عمليات ر در اين پنجره، 

نوع عمليات  -انتخاب نماييد

مي تواند بدهكار يا بستانكار 

خواهد سر فصلي بدهكار  باشد.

بود كه شما به لحاظ ريالي، 

مبلغي را به آن سر فصل 

 پرداخت نماييد.

–پس از انتخاب نوع عمليات  

مبلغ مورد نظر را در جعبه 

  مربوطه بنويسيد.

 انتخاب كنيد. سرفصل مورد نظر را وپس از آن در جعبه بعدي، 

توجه نماييد كه اين عمليات   توضيحات مورد نظر را نوشته و دكمه تاييد را كليك كنيد. در صورت نياز در جعبه توضيحات، 

با تكرار عمليات  "بايد مجددا فصل را بدهكار كرديد،سر يعني اگر شما يك  به صورت دو طرفه ثبت شود. "بايستي حتما

 تنها در اين صورت است كه سند و فاكتور شما نهايي شده و قابل ثبت خواهد بود. كنيد.سر فصل ديگري را بستانكار 

 فروشثبت نهایی فاکتور 
نوبت به ثبت   ،ومشخص نمودن نحوه دريافت مبلغ هاپس از مشخص كردن كاالها و اضافه كردن آن ها به سطر هاي فاكتور 

 ور دقت كنيد.ه دكمه هاي پايين فاكتلطفا  ب نهايي فاكتور مي رسد.

 ثبت 
فاكتور بدون چاپ ثبت  بر روي كيبورد،       Ctrl+Enterين دكمه و يا فشار دادن دكمه هايبا كليك كردن برروي ا

 خواهد شد.
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 ثبت و چاپ 
براي تنظيمات چاپ نيز بايد  چاپ هم مي شود. با كليك كردن بر روي اين دكمه فاكتور عالوه بر اين كه ثبت مي گردد،

 .داده خواهد شد به صورت كامل توضيح   «چاپ» طي كرد كه در اين مورد در قسمت مراحلي را

 انصراف 
 با كليك كردن بر روي اين دكمه شما بدون ثبت كردن فاكتور از آن خارج خواهيد شد.

  از صندوق...وچاپF12 

افت به صورت نقدي ثبت شده و فاكتور چاپ ــوه دريــنح  ،F12اين دكمه و يا فشار دادن دكمه   با كليك كردن بر روي

 مي گردد.

در  توجه نماييد كه از اين دكمه تنها در صورتي استفاده خواهيد كرد كه قصد تان دريافت مبلغ فاكتور به صورت نقدي باشد،

 د ثبت نماييد.اين حالت هيچ نيازي نيست كه ساير شيوه هاي دريافت را كه در صفحه هاي پيشين مطالعه كردي

 فروشاصالح 
ثبت شده در يك دوره زماني را رويت كرده و آن  فروشمي توانيد ليست تمام فاكتورهاي  با كليك كردن بر روي اين آيكون،

 اقدام كنيد. فروشاصالح  براي دستيابي به اين قسمت عالوه بر اينكه مي توانيد از منوي معامله، فاكتور ها را مديريت كنيد.

 بر روي كيبورد به اين پنجره وارد شويد.  +Ctrl+Alt فاهيد بود كه با فشار دادن همزمان دكمه هاي قادر خو

 مروري بر پنجره اصالح فروش
مت راست اين پنجره و ــدر س

ميانبرها ت عمليات،  ـر قسمد

هينه ـديريت بــيي براي م

 دارد. فروش وجودفاكتور هاي 

 فروش جدید 
دكمه  با كليك كردن بر روي اين

وارد  f4يا فشار دادن دكمه 

يد شد و ــخواه فروشپنجره 

 فروشمي توانيد يك فاكتور 

جديد را بر اساس آنچه 

ثبت  ،مطالعه كرده ايد"قبال

 نماييد.

 اصالح فروش 
وي اين دكمه با كليك كردن بر ر

 f2هـمــشار دادن دكــو يا ف

 فروشمي توانيد يك فاكتور 

 را انتخاب كنيد. فروشبراي رسيدن به اين هدف نياز است كه قبل از آن يك فاكتور  شده را اصالح نماييد. ثبت



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 69 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

انتخاب شده روبروي شما گشوده خواهد  فروشفاكتور  فشار دهيد. f2را انتخاب كرده و بر روي دكمه  فروشيك فاكتور 

 انتخاب كرده و با كليك كردن بر روي دكمه مداد كنار هر سطر، شما مي توانيد در فاكتور باز شده سطرهاي مورد نظر را  شد.

بخش و...  وارد اطالعات سطر شده و مقدار و يا مبلغ كاالها را تغيير دهيد و يا در صورت نياز جعبه هاي ديگري را مانند انبار،

 دستكاري كنيد.

در اين  مز رنگ كنار هر سطر كليك كنيد.( قرxدر صورت نياز براي حذف يك سطر نيز مي توانيد بر روي دكمه ضربدر)

 حالت آن سطر از فاكتور شما حذف خواهد شد.

مقدار تسويه حساب فاكتور نيز بايد به همان ميزان تغيير  كاالهاي ثبت شده،در صورت تغيير در مقدار ريالي  دقت كنيد كه

 است كه فاكتور مي تواند نهايي شود.تنها در اين صورت  نمايد تا مبلغ فاكتور با مبلغ تسويه حساب برابر شود.

 اگر تغييري در محتواي فاكتور ايجاد كرديد مقدار تسويه حساب فاكتور را نيز به همان ميزان تغيير دهيد."لطفا

 نمایش فروش 
 تلاــتوجه كنيد كه در اين ح فاكتور انتخاب شده باز شده و براي شما قابل رويت خواهد بود. ،با كليك بر روي اين دكمه

 نمي توانيد هيچ اصالحي را بر روي فاكتور انجام دهيد.

 حذف فروش 
دقت كنيد  فاكتور انتخاب شده حذف مي شود. بر روي كيبورد،  DELبا كليك كردن بر روي اين دكمه يا با فشار دادن دكمه

د هشدار برنامه براي بررسيهاي الزم را انجام داده باشيد چون در صورت تايي"قبال كه هنگام تصميم براي حذف فاكتور،

همچنين شما مي توانيد دو يا چند سطر )دو يا چند فاكتور(را  ، فاكتور انتخاب شده به صورت كامل حذف خواهد شد. حذف

را روي كيبورد نگه داشته و با دكمه هاي  Shiftبراي انجام اين كار كافي است دكمه  انتخاب كرده و آنها را حذف كنيد.

در اين حالت فاكتورهايي كه به صورت مستمر و زير هم قرار گرفته اند حذف  يا پايين حركت كنيد. مكان نما به سمت باال

و Ctrlمي توانيد با فشار دادن روي دكمه  فاكتورهايي كه به طور مستمر زير هم قرار نگرفته اند،براي حذف  خواهند شد.

 ه و نسبت به حذف آنها اقدام كنيد.كليك كردن روي فاكتورهاي مورد نظر آن فاكتورها را انتخاب كرد

 پ وارسال فاکتورچا 
در  بااستفاده از اين گزينه مي توانيد فاكتور يا فاكتورهاي انتخاب شده را چاپ كرده و يا با فرمت هاي مختلف ذخيره نماييد.

 به طور مفصل تري توضيح داده خواهد شد. قسمت هاي بعداين زمينه در 

 چاپ و ارسال حواله انبار 
 با استفاده از اين گزينه مي توانيد حواله انبار فاكتور هاي انتخاب شده را چاپ كرده و يا با فرمت هاي مختلف ذخيره نماييد.

 به طور مفصل تري توضيح داده خواهد شد. در قسمت هاي بعديدر اين زمينه 

 چاپ و ارسال رسيد وجه 
 ا استفاده از اين گزينه مي توانيد رسيد وجه فاكتورهاي انتخاب شده را چاپ كرده و يا با فرمت هاي مختلف ذخيره نماييد.ب

 به طور مفصل تري توضيح داده خواهد شد. قسمت هاي بعديدر اين زمينه در 

 بازخوانی 
 جام خواهد داد.بازخواني اطالعات را براي شما ان اين گزينه،
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 جستجو 
با استفاده از اين دكمه و يا فشار دادن 

ده و ـجو باز شـپنجره جستF3 دكمه 

مي توانيد عبارت مورد نظر خود را در 

جعبه مربوطه تايپ كرده و جستجو را 

  انجام دهيد.

 (بستنEsc) 
 با استفاده از اين دكمه پنجره موردنظر بسته خواهد شد

 چاپ 
 استفاده كنيد. چاپي از اين گزينه برا

 فيلترها

 تاریخ 
 با استفاده از اين گزينه مي توانيد تاريخ ابتدا و انتهاي گزارش را مشخص نماييد.

 شبيه 
د يا بخشي از آن ها و كليك كردن بر روي دكمه فيلتر مي توانيد شخص مور نام خانوادگي و شامل نام، با نوشتن يك عبارت،

 د.خود را در جدول پيش رو بيابينظر 

 توجه

 دكمه فيلتر بر اساس تاريخ و يا نامي كه در جعبه شبيه نوشته ايد كار فيلتر را براي شما انجام خواهد داد.

  دکمه حذف 
 فيلتر انجام شده را حذف مي كند.

 فروشبازگشت از 
 است. در اين مورد نيز قابل اجرا در صفحات پيشين خوانده ايد فروشتمام توضيحاتي كه در مورد فاكتورهاي 

 ري مختصر خواهيم داشتبرروي اين بخش مرو

 شماره سند
. با رها كردن اين جعبه ، برنامه به صورت اتوماتيك شماره اي را به اين شماره سند مورد نظر خود را در اين قسمت بنويسيد 

 جعبه اختصاص خواهد داد . 

 تاریخ
 د.تاريخ را در اين قسمت مشخص نمايي

 فاکتور
 اختصاص مي دهد. فروشاگر اين جعبه را به حال خود رها كنيد برنامه شماره اي را به طور اتوماتيك به اين سند بازگشت از 

 در صورت نياز مي توانيد خودتان شماره اي را در اين جعبه بنويسيد.
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 شخص
در اين قسمت شخص  

مورد نظر خود را انتخاب 

براي انتخاب شخص  كنيد.

و   وانيد بخشي از ناممي ت

نام مستعار شخص را 

بنويسيد يا با كليك كردن 

بر روي دكمه ذره بين كنار 

اين جعبه وارد ليست كامل 

اشخاص شده و از اين 

قسمت شخص مورد نظر 

خود را با استفاده از 

فيلترهاي موجود انتخاب 

  نماييد.

 بازاریاب
يز ــمت نــدر اين قس

بازارياب  مي توانيد نام 

مورد نظر خود را انتخاب 

براي انتخاب مي توانيد بخشي از نام يا نام مستعار شخص را نوشته و يا با كليك كردن بر روي دكمه ذره بين وارد  كنيد.

 .كنيدليست بازاريابها شده و از آن جا نام شخص مورد نظر خويش را فيلتر 

 اضافه به ليست
در پنجره گشوده شده نام كاالي مورد نظر را انتخاب  بر روي اين گزينه وارد پنجره انتخاب كاال خواهيد شد. ا كليك كردنب

براي انتخاب  كنيد.

كافي است بخشي از 

نام اختصاري   نام كاال،

يا كد كاال را نوشته و 

يا با استفاده از دكمه 

ذره بين وارد ليست 

اصالح كاالها شده و با 

كمك گرفتن از 

بزارهاي موجود در ا

نام كاالي  اين صفحه،

مورد نظر خود را 

  توجه كنيد. «فروشمربوط به » پس از مشخص كردن نام كاال و نوشتن تعداد و قيمت كاال به گزينه انتخاب نماييد.
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به فرد  ه شما نشان داده مي شود كه كاالي مورد نظر در چه تاريخ هايي و به چه مبلغ هاييدر جعبه زيرين اين گزينه ب

 هاي نشان داده شده وابسته كنيد. فروششما مي توانيد كاالي انتخاب شده را به يكي از  انتخاب شده فروخته شده است.

محاسبه خواهد  صحيح، "كامال فروشو برگشت از  فروشتوجه كنيد كه تنها در اين صورت است كه سود و زيان ناشي از 

با برداشتن اين تيك كاالي مورد نظر بر اساس . را برداريد «فروشمربوط به  گزينه» تمايل مي توانيد تيك تدر صور شد.

برگشت داده خواهد شد و سود و زيان هم بر همين اساس محاسبه   FIFOپيش فرض هاي برنامه و بر مبناي روش

 خواهدگرديد.

يا فشار ثبت يا  گشوده شده را با كليك كردن بر روي دكمهپنجره  ،فروشپس از انتخاب كاال و وابسته كردن آن به يك 

 ثبت كرده و وارد پنجره اصلي شويد. Ctrl+Enterهاي دادن همزمان كليد

پرداخت يا دريافت  پس از ثبت كاالهاي موردنظر،نوبت به تسويه حساب كردن فاكتور مي رسد در مورد شيوه هاي مختلف

 مراجعه فرماييد. قسمت اينجهت اطالعات بيشتربه "طفال در قسمت پيشين توضيح داده شده است،

اين فاكتور را با كليك كردن بر روي دكمه ثبت يا فشار دادن دكمه  ،فروشپس از تسويه كردن فاكتور بازگشت از 

 نهايي نماييد. Ctrl+Enterهاي

 فروشاصالح بازگشت از 
 ابزارهاي سمت راست اين پنجره عبارتند از: است. فروشاصالح مشابه پنجره "نيز دقيقا فروشپنجره اصالح بازگشت از 

 (F4بازگشت از فروش جدید )

 جديد ثيت نماييد. فروشمي توانيد يك فاكتور بازگشت از F4با استفاده از اين گزينه يا فشار دادن برروي دكمه 

 اصالح بازگشت از فروش
انتخاب شده را اصالح كنيد.شرايط اصالح يك فاكتور بازگشت از  فروشبا استفاده از اين گزينه مي توانيد فاكتور بازگشت از 

 است. اصالح فاكتور فروش شرايط  مشابه"،دقيقافروش

 نمایش بازگشت از فروش
 ده مي شود.استفا فروشبراي نمايش يك فاكتور بازگشت از 

 حذف بازگشت از فروش
شرايط نيز مانند  فروششرايط حذف يك فاكتور بازگشت از  استفاده مي شود. فروشبراي حذف يك فاكتور بازگشت از 

 است. فروشفاكتور حذف 
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 دیفاکتور خر شيپ
 شيكردن از پنجره پ استفاده

مشابه  قايدق ، ديفاكتور خر

 ديپنجره خرستفاده كردن از ا

 نيتفاوت كه در ا نياست با ا

 اتيبه ثبت عمل يازيپنجره ن

كردن فاكتور  هيو تسو يمال

 شيهر پ يدر انتها ستين

 يبرا يا نهيد،گزيفاكتور خر

 يم دهيد زيآن فاكتور ن ليتبد

 يكردن بر رو كيشود كه با كل

ثبت  فاكتور شيپ ديتوان يآن م

 ليفاكتور تبد كيشده را به 

  .ديكن

 دیفاکتور خر شيپ اصالح
فاكتور  شيپنجره اصالح پ در

با استفاده از  ديتوان يم ديخر

سمت راست صفحه  يابزارها

فاكتور  شيپ كينسبت به ثبت 

فاكتور  شياصالح پ اي ديجد

آن به  ليتبد ايانتخاب شده و 

فاكتور و احتماال حذف آن 

 ريا استفاده از سا.بديياقدام نما

چاپ ،  يبرا ديتوان يابزارها م

مورد  ستجومواردج اي ،يبازخوان

ره استفاده   بستن پنج اينظر و 

 .ديكن

اجازه به  نيا لترهايقسمت ف در

 ديشود كه بتوان يشما داده م

خاص،  يمحدوده زمان كيدر 

ثبت شده را  يفاكتور ها شيپ

 نيا يثبت شده برا يفاكتور ها شي((پهينام شخص مورد نظر در قسمت ))نام شباز  يبا نوشتن قسمت اي. و دييمشاهده نما

 .ديكن دايفرد را پ
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 فاکتور فروش شيپ
 شياستفاده كردن از پنجره پ

مشابه  قاي،دقفروشفاكتور 

 فروشپنجره استفاده كردن از 

 نيتفاوت كه در ا نياست با ا

 يمال اتيلبه ثبت عم يازيپنجره ن

در  ستيكردن فاكتور ن هيو تسو

فاكتور  شيهر پ يانتها

آن  ليتبد يبرا يا نهي،گزفروش

شود كه با  يم دهيد زيفاكتور ن

 ديتوان يآن م يكردن بر رو كيكل

 كيفاكتور ثبت شده را به  شيپ

  .ديكن ليفاكتور تبد

  فاکتور فروش شياصالح پ

فاكتور  شيپنجره اصالح پ در

با استفاده از  ديتوان يم فروش

سمت راست صفحه  يابزارها

فاكتور  شيپ كينسبت به ثبت 

فاكتور  شياصالح پ اي ديجد

آن به  ليتبد ايانتخاب شده و 

فاكتور و احتماال حذف آن اقدام 

ابزارها  ريبا استفاده از سا .ديينما

 اي ،يچاپ ، بازخوان يبرا ديتوان يم

بستن  ايمورد نظر و  ستجومواردج

 .ديتفاده كنپنجره اس

اجازه به  نيا لترهايقسمت ف در

در  ديشود كه بتوان يشما داده م

 شيخاص، پ يمحدوده زمان كي

ثبت شده را مشاهده  يفاكتور ها

از نام  يبا نوشتن قسمت اي. و ديينما

  .ديكن دايفرد را پ نيا يثبت شده برا يفاكتور ها شي((پهيشخص مورد نظر در قسمت ))نام شب
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 گزارش خریده ها و فروخته ها
بود،به  ديگزارش قادر خواه نيبا استفاده از ا

 ايشده و يداريخدمات خر ايگزارش كاالها 

شركت خود را در  ايفروخته شده فروشگاه 

 .ديكن دايدست پ يمحدوده زمان كي

زارش ـگ نـــينجره اــكه در پ همانطور

 يبا استفاده از ابزارها ديتوان يد،مينيب يم

نموده آن را  تيريت راست،گزارش را مدسم

،گزارش را كرده رهيفرمت خاص ذخ  كيبا 

آن را  ايو  ديارسال كن فاكس اي ليمياتوسط 

رش را در گزا يمورد خاص اينموده و  چاپ

 .ديكن جستجو

موجود در قسمت  يلترهاياستفاده از ف با

ود گزارش ــب ديواهـــدر خاها ق نهيگز

 .ديكن افتيرا در يتر نهيبه

مورد نظر را  يسال مال ،يقسمت سال مال از

 .ديانتخاب كن

سود حاصل از فروش هر كاال  ديقصد دار اگر

به سود را قسمت محاس ديرا مشاهده كن

 .ديبزن كيت

صفحه،مشخص  يانيپنجره كوچك م در

از  كيكه قصد گزارش گرفتن از كدام  ديكن

فروش، سند  د،يخر د،مثاليرا دار اتيعمل

 ...ايو  د،يتول ه،يافتتاح

 دييجعبه مشخص نما نيا نيريقسمت ز در

 ايكاالست  كيكه هدفتان گرفتن گزارش از 

 .  از كاالها يگروه

 .دييمراجعه نما قسمت نيبه اانتخاب نام كاال  ياطالع از چگونگ يبرا . ديخود را انتخاب كن ينام كاال يدر جعبه بعد و

انتخاب كرده و يا خصوصيت وابسته به يك مورد نظر را  ابيبازار اينام انبار، بخش، شخص و  ديتوان يم يبعد يجعبه ها در

را مشخص  يخيمحدوده تار ديتوان يم ز،يـــها ن هــنيبخش گز يانيدر قسمت پانويسيد . كاال را در قسمت خصوصيت ب

 .  ديكن

از موارد مورد درخواست در  يگزارش كامل يدكمه بازخوان يكردن بر رو كياز مشخص نمودن تمام موارد با كل پس

 قرار خواهد گرفت. ارتانياخت

فروخته ها و جمع سود  ايها  دهيخر ياليجمع ر يگزارش جمع موجود يها فيدر مورد تعداد رد يجعبه اطالعات، اطالعات در

 به شما نشان داده خواهد شد.
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 گزارش فاکتور هاي خریدوفروش
 كليك كردن بر روي دكمه بازخواني،در اين گزارش نيز درست مشابه گزارش پيشين مي توانيد با مشخص كردن فيلترها و 

 نيد.به گزارش مورد نظر خود دست پيدا ك
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ري جوانر   اهنماي رنم افزار حسابدا
 

 

   
 
 
 
 
 

 ردیافتعملیات رپداخت و 
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 پرداخت و دریافت
 كليك كنيد پنجره پرداخت و دريافت روبروي شما گشوده خواهد شد.پرداخات و دريافت بر روي گزينه از منوي اشخاص 

 مروري بر این پنجره

 شماره سند 
صورتي كه اين جعبه را به حال خود رها كنيد برنامه در سند مورد دلخواه خود را بنويسيد.در اين جعبه مي توانيد شماره 

 در صورت تمايل مي توانيد شماره اي را در اين قسمت بنويسيد. شماره اي را به اين سند اختصاص مي دهد. خود،

 تاریخ 
 تاريخ مورد نظر را انتخاب نماييد.

 عمليات 
 با توجه به نياز يكي از اين دو نوع عمليات را انتخاب نماييد. ا دريافت باشد.نوع عمليات مي تواند پرداخت ي

 شخص 
در اين قسمت شخص مورد 

براي  نظر را انتخاب نماييد.

انتخاب شخص مي توانيد 

بخشي از نام يا نام 

خانوادگي فرد را بنويسيد 

يا از منوي باز شونده فرد 

مورد نظر را انتخاب كرده و 

ن بر روي يا با كليك كرد

ذره بين كنار اين جعبه وارد 

فرم اصالح اشخاص شده و 

شخص مورد نظر را انتخاب 

 نماييد.

توجه كنيد كه به محض 

انتخاب شخص مانده حساب 

او در كنار جعبه نشان داده 

مانده حساب فرد ميزان چك هاي دريافتي از اين شخص و ميزان چك هاي  «i»با كليك كردن بر روي آيكون مي شود.

همچنين در اين قسمت مي توانيد مشخصاتي مانند دريافتي برگشت خورده از اين شخص نيز به شما نشان داده مي شود.

 شماره تلفن ثابت و همراه و نشاني شخص را نيز ببينيد . 

 مربوط به بدهيها 
نيد با اشما مي تو ود.با تيك زدن اين جعبه،بدهي هاي پرداخت نشده فردانتخاب شده در پنجره زيرين نمايش داده مي ش

در صورت انتخاب چند بدهي جمع  توجه به نياز يك يا چند بدهي از بدهي هاي پرداخت نشده فرد را انتخاب نماييد.

 بدهيهاي انتخاب شده به شما نشان داده مي شود.
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بلغ بدهي هاي ا مبمبلغ دريافتي "تيك زدن اين قسمت و انتخاب يك يا چند بدهي بايد حتما توجه كنيد كه در صورت

 تنها در اين صورت است كه شما مي توانيد اين سند را تاييد نهايي كنيد. انتخاب شده برابر باشد.

 عمليات پرداخت و پرداخت
براي كسب اطالعات بيشتر در  پس از انتخاب نوع عمليات ونام شخص نوبت به انجام عمليات پرداخت يا دريافت مي رسد.

 را مطالعه بفرماييد .  اين قسمتاين مورد 

( ثبت نموده و يا با   Ctrl+Enter از دكمه ثبت) پس از ثبت شيوه پرداخت يا دريافت مي توانيد پنجره را با استفاده

 سند مربوطه را چاپ كنيد. – ثبت و چاپاستفاده از گزينه 

 فتاصالح پرداخت و دریا
 در پنجره باز شده مي توانيد با استفاده از ابزارهاي سمت راست صفحه،پرداخت و دريافت ها را مديريت كنيد.

 مروري بر این پنجره

 پرداخت / دریافت جدید 
 را خواهيد داشت. پرداخت و دريافت جديدبا استفاده از اين دكمه امكان ايجاد يك 

 پرداخت/دریافت اصالح 
.با انجام اين كار صفحه  يكي از سطرهاي نشان داده شده در اين صفحه را انتخاب كرده و بر روي اين دكمه كليك كنيد

براي اصالح مبلغ  سطر مورد نظر  مربوط به سند انتخاب شده باز شده و شما مي توانيد تغييرات الزم را در آن اعمال كنيد.

 كنار هر سطر  استفاده كنيد. × آن از دكمهو براي حذف   مداد دكمه 

 نمایش پرداخت/دریافت 
با كليك كردن روي اين دكمه،پنجره مربوط به سطر انتخاب شده باز مي شود و اطالعات ثبت شده براي شما قابل رويت 

 خواهد بود دقت كنيد كه در اين حالت نمي توانيد سند نمايش داده شده را اصالح كنيد.

 یافتحذف پرداخت/در 
 با استفاده از اين دكمه و انتخاب يكي از سطرها مي توانيد هزينه مورد نظر را حذف كنيد.

 چاپ/ارسال  رسيد وجه 
ارسال رسيد وجه توسط ايميل يا فاكس  اين دكمه به شما در چاپ ياذخيره رسيد وجه با فرمت هاي مختلف كمك مي كند،

 مت قابل انجام است.نيز از همين قس

 چاپ/ارسال سند 
با استفاده از اين دكمه مي توانيد سند انتخاب شده را چاپ كرده و يا با استفاده ازامكان ارسال ايميل با فاكس سند مورد 

 ف را نيز به شما مي دهد.اين گزينه امكان ذخيره سند با فرمت هاي مختل نظر را به دو شيوه ذكر شده ارسال كنيد.

 بازخوانی 
او انجام  اــمحدوده زماني و نام فرد مورد نظر را كه عمليات پرداخت و دريافت را ب با استفاده از فيلتر تاريخ و نام شبيه،

در اين حالت برنامه پرداخت ها و دريافت هايي را كه در  داده ايد مشخص كرده و برروي دكمه باز خواني كليك كنيد.

 دوده انتخاب شده براي فرد انتخاب شده انجام شده اند به شما نشان خواهد داد.مح
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 جستجو 
پنجره اي باز خواهد شد كه مي توانيد در آن نام مورد نظر را نوشته و آن نام را جستجو  با كليك كردن بر روي اين دكمه،

 كنيد.

 بستن 
 دريافت را ببنديد. مي توانيد پنجره اصالح پرداخت و با استفاده از اين دكمه،

 چاپ 
 با استفاده از اين دكمه سند انتخاب شده را چاپ كنيد.

 فيلترها 
نام فرد مورد نظر را نوشته و بر روي دكمه فيلتر كليك  محدوده تاريخي مورد نظر ر انتخاب كرده، در اين قسمت مي توانيد،

به شما  اتخاب شده و به نام فرد مورد نظر ثبت شده اند ربا انجام اين كار برنامه سندهايي را كه در محدوده تاريخ ان كنيد.

 دقت كنيد كه استفاده از دكمه فيلتر دقيقا مشابه استفاده از دكمه باز خواني مي باشد. نشان خواهد داد.

براي حذف فيلتر انجام 

دكمه حذف را  شده،

 كليك كنيد.
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ري جوان  راهنماي رنم افزار حسابدا
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 وام
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 وام
در پنجره باز شده مي توانيد وام هاي دريافتي يا پرداختي و  به سراغ منوي اشخاص رفته و بر روي گزينه وام كليك كنيد.

 نحوه باز پرداخت آنها را مشخص كنيد.

 .  ه را به چهار قسمت تقسيم مي كنيماين پنجر

 مشخصات سند-1
اگر در جعبه شماره سند هيچ عددي را ننويسيد  تاريخ سند را انتخاب كنيد. دراين قسمت مي توانيد شماره سند را نوشته و

 برنامه به صورت اتوماتيك يك شماره را به سند اختصاص خواهد داد.

 عمليات-2
 .  در اين قسمت مي توانيد،مشخصات عمومي سند را وارد كنيد

 در جعبه عمليات 
 . يافت وام و يا پرداخت وام باشدنوع عمليات مي تواند در نوع عمليات را مشخص كنيد.

 در جعبه شخص 
نام شخص ذينفع را انتخاب كنيد براي انتخاب شخص مي توانيد بخشي از نام يا نام خانوادگي شخص را در پنجره مربوطه 

ه راه سوم براي دست يابي به نام شخص كليك كردن بر روي دكم بنويسيد يا از منوي باز شونده نام شخص را انتخاب كنيد.

ذره بين است با انجام اين كار نام تمامي اشخاص ثبت شده در برنامه به شما نشان داده خواهد شد و شما مي توانيد نام 

توجه كنيد كه با انتخاب شخص ميزان بدهكاري يا بستانكاري او در روبروي جعبه نشان  شخص مورد نظر را انتخاب نماييد.

طلب معوقه،ميزان -( اطالعات ديگري از شخص مانند،كل طلبiبر روي دكمه ) مي توانيد با كليك كردن داده خواهد شد،

 .دست پيدا كنيد  چك هاي دريافتي و برگشتي و همين طور شماره تلفن هاي شخص

ميزان بهره  در جعبه مبلغ بهره،

در نظر گرفته شده براي اين وام 

را وارد كنيد و در جعبه حساب 

بهره،نوع حسابي را كه قرار است 

وام زير گروه آن قرار بگيرد را 

به طور پيش فرض  . انتخاب كنيد

انتخاب شده «جاري»حساب بهره

است سعي كنيد اين مورد را 

 تغيير ندهيد.

 بخش 
در اين قسمت بخش مورد نظر را 

كه قرار است ميزان سود و زيان 

و بهره وام در آن بخش ثبت شود 

 را انتخاب نماييد.
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 نحوه دریافت وجه-3
سمت وجود دارد كه شما ـپنجره نحوه دريافت وجه را مشخص كنيد،شيوه هاي مختلف پرداخت و دريافت در اين ق در اين

 مي توانيد با توجه به نياز يكي از شيوه ها را انتخاب كنيد.

 جعه كنيد.مرا به اين قسمتبراي كسب اطالعات بيشتر در مورد شيوه هاي پرداخت و دريافت 

 نحوه باز پرداخت وجه-4
در اين قسمت نيز مي توانيد شيوه هاي مختلف پرداخت و دريافت را براي چگونگي باز پرداخت وجه مشخص نماييد. براي 

 . مراجعه نماييد اين قسمتبه عات بيشتر در اين زمينه نيز مي توانيد الكسب اط

 ثبت عميات
كنيد كه براي ثبت نهايي عمليات بايد تمامي موارد مورد نظر شرح داده شده در قسمت هاي قبلي به صورت كامل وارد توجه 

 پس از وارد كردن موارد مي توانيد سند را ثبت نهايي كنيد. شده باشد.

 اصالح وام
هاي سمت راست در قسمت عمليات و در اين پنجره از ابزار به پنجره اشخاص رفته و بر روي گزينه اصالح وام كليك كنيد.

ارئه  يبه ابزارها ياريارائه شده شباهت بس يابزارهافيلترها مي توانيد وام پرداخت شده يا دريافت از شده را مديريت كنيد. 

كرده و قسمت مربوطه را با دقت انتخاب  نيگزياست واژه ها را جا يدارند فقط كاف افتيشده در قسمت اصالح پرداخت و در

 . ديكن

 را مطالعه كنيد .  اين قسمت
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ري جوانر   اهنماي رنم افزار حسابدا
 

 

   
 
 
 
 
 
 

ن   کارمندا
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   کارمندان
 ص،همانطور كه در قسمت اشخاص توضيح داده شده است بايد پس از معرفي كردن يك شخ -براي معرفي كردن كارمندها

را «اين شخص كارمند موسسه ما مي باشد»گزينه  ،  قسمت كارمند هادر صورتي كه آن شخص كارمند موسسه مي باشد در 

 تيك بزنيد.

 مروري بر قسمت هاي این بخش

 منداصالح کار
پنجره با استفاده از ابزارهاي سمت راست در اين  وارد پنجره اصالح اشخاص خواهيد شد. با كليك كردن بر روي اين گزينه،

حذف كرده و يا  شخص جديدي را تعريف كرده و يا اشخاص را كه قبال معرفي كرده ايد، اصالح نموده،-صفحه مي توانيد

 اصالح اشخاصبراي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به قسمت  اطالعات مربوط به آن ها را مشاهده كنيد.

 مراجعه كنيد.

 پرداخت حقوق
  با كليك كردن روي اين گزينه،وارد پنجره پرداخت حقوق و دستمزد خواهيد شد.

 شماره سند 
در اين قسمت مي توانيد شماره سند را نوشته يا اين جعبه را به حال خود رها كنيد در اين صورت خود برنامه شماره اي را به 

هد سند اختصاص خوا

 داد.

 تاریخ 
تاريخ سند را در اين 

 قسمت انتخاب كنيد.

 عمليات 
نوع عمليات را در اين 

 قسمت انتخاب كنيد.

نوع عمليات مي تواند 

پرداخت حقوق يا 

مرجوع حقوق 

 پرداختي باشد.

يكي از  با توجه به نياز،

 اين دو نوع عمليات را انتخاب نماييد.

 کارمند 
براي انتخاب كارمند مي توانيد بخشي از نام يا نام خانوادگي او را نوشته و يا  انتخاب كنيد.كارمند مورد نظر را از اين قسمت 

با انتخاب نام كارمند مانده حساب او در جعبه  از منوي باز شونده و يا با استفاده از دكمه ذره بين كارمند را انتخاب نماييد.

 ي توانيد به اطالعات بيشتري از فرد دست پيدا كنيد.(مiبا كليك كردن روي دكمه ) روبرو نشان داده خواهدشد.



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 86 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

 حساب 
 سر فصل در اين مورد حقوق و دستمزد مي باشد. -در اين قسمت سر فصل مورد نظر را انتخاب كنيد

 بخش 
انتخاب بخش مفهومش اين  -در اين قسمت بخشي را كه قرار است حقوق و دستمزد وابسته به آن باشد را انتخاب كنيد

 ان حقوق و دستمزد از ميزان سود بخش مربوطه كسر خواهد شد.است كه ميز

 شيوه پرداخت یا دریافت 
 در اين قسمت مي توانيد شيوه هاي مختلف پرداخت و يا دريافت را براي پرداخت حقوق يا مرجوع آن انتخاب كنيد.

 مراجعه كنيد. پرداخت و دريافتبراي كسب اطالعات بيشتر در اين مورد مي توانيد به قسمت 

 پس از كامل كردن تمام قسمت ها مي توانيد پنجره مربوطه را ثبت نموده و يا چاپ كنيد.

 در قسمت مربوطه به صورت كامل توضيح داده خواهد شد. چگونگي و تنظيمات چاپدر مورد 

 اصالح حقوق
ستفاده از در پنجره باز شده با ا

ابزارهاي سمت راست صفحه مي توانيد 

حقوق هاي پرداخت شده را مديريت 

 كنيد.

مي تواتند به شما در  اين قسمتمطالعه 

مديريت اين پنجره ياري رساند . 

ابزارهاي ارائه شده شباهت بسياري به 

ابزارهاي ارئه شده در قسمت اصالح 

خت و دريافت دارند فقط كافي پردا

است واژه ها را جايگزين كرده و قسمت 

 مربوطه را با دقت انتخاب كنيد . 

 گزارش حقوق ها 
برروي گزينه گزارش حقوق ها كليك 

جمع حقوق پرداختي به افراد  كنيد.

ف تا تاريخ انتخاب شده در مختل

 ه شما نشان داده خواهد شد.گزارش ب

ج به -ب-انتخاب كنيد مجموع حقوق پرداختي به كارمند الف 1391فروردين9تاريخ را  -گزينه هابراي مثال اگر از قسمت 

براي ديدن ريز حقوق پرداختي به هرفرد روي نام آن فرد دبل كليك كرده يا دكمه  تفكيك به شما نشان داده خواهد شد.

 كليك كنيد.مت راست صفحه( )از ابزارهاي س دفتر كل/معين را 

محدوده  ،بر انتخاب كردن نام فرد مورد نظر وارد پنجره اي خواهيد شد كه در آن پنجره مي توانيد عالوه در هر صورت

با انجام اين كار ليست حقوق هاي پرداختي به فرد مورد  را كليك كنيد. بازخوانيتاريخي را نيز انتخاب كرده و دكمه فيلتر يا 

 اهد گرفت.نظر در تاريخ هاي مختلف در اختيار شما قرار خو
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ارسال ايميل  ضبط گزارش با فرمت هاي مختلف، -چاپ -جستجو -از ابزارهاي سمت راست صفحه مي توانيد براي بازخواني

 يا فاكس و يا بستن پنجره استفاده كنيد.

مفهوم تاريخ در اين گزارش اين است كه برنامه مجموع حقوق  در قسمت گزينه ها مي توانيد تاريخ را انتخاب كنيد.

 رداختي تا اين تاريخ را در اختيار كاربر قرار خواهد داد.پ

 

 را انتخاب كنيد.«بدهكار و بستانكار»يا«فقط بستانكار«»فقط بدهكار»در جعبه پايين تاريخ مي توانيد گزينه هاي 

 بدهكار در اين گزارش به حقوق پرداختي و بستانكار به مرجوع حقوق پرداختي اشاره دارد.

 



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 88 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

ري جواناهنماي رنم اف ر   زار حسابدا
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

راه  سرماهی گذا
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 سرمایه گذارها
در قسمت ، پس از معرفي كردن شخص و مشخصات او  شخص جديد، -براي معرفي سرمايه گذارها بايد در منوي اشخاص

 يك بزنيد.را ت «اين شخص سرمايه گذارشركت ما مي باشد» گزينه -()سهامدارسرمايه گذار

 مروري بر گزینه هاي این منو

 اصالح سرمایه گذارها
 هاي تعريف شده تا اين تاريخ در اين پنجره نشان داده مي شود. سرمايه گذار جره اصالح سرمايه گذار ها را باز كنيد.ــپن

مايه گذاري هاي معرفي مديريت هاي الزم را بر روي سر مي توانيد با استفاده از گزينه ها و ابزارهاي سمت راست صفحه،

 شده اعمال نماييد.

 همان پنجره اصالح اشخاص است. دقت كنيد كه اين پنجره،

 مراجعه كنيد. اصالح اشخاصبراي مرور كردن اين پنجره مي توانيد به قسمت 

 سرمایه جدید
در اين پنجره مي توانيد نسبت به افزايش  ايه خواهيد شد.با كليك كردن بر روي اين گزينه وارد پنجره افزايش/كاهش سرم

 يا كاهش سرمايه ها اقدام كنيد.

 مروري بر این پنجره

 شماره سند 
شماره اي اتوماتيك را به سند  برنامه، در صورت خالي گذاشتن اين جعبه، شماره سند را مي توانيد در اين قسمت وارد كنيد.

 اختصاص خواهد داد.

 تاریخ 
  عبه،تاريخ مورد نظر براي سند را انتخاب نماييد.از اين ج

 ریه گذاسرما 
نام سرمايه گذار را از 

اين قسمت انتخاب 

تخاب ــبراي ان  نماييد.

مي توانيد قسمتي از نام 

يا نام خانوادگي فرد را 

نوشته يا با استفاده از 

منوي باز شونده آن را 

انتخاب كرده و يا ازدكمه 

ذره بين براي ورود به 

صفحه اصالح سرمايه 

گذاران استفاده كرده و 

فرد مورد نظر را انتخاب 

 نماييد.
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 حساب 
دقت فرماييد كه سر فصل ديگري را  در اين مورد سر فصل سرمايه ها مي باشد. در اين جعبه سر فصل را انتخاب كنيد.

 انتخاب نكنيد.

 عمليات 
 اند افزايش يا كاهش سرمايه باشد.نوع عمليات مي تو از اين جعبه نوع عمليات را انتخاب كنيد.

 شيوه هاي پرداخت و دریافت 
مي توانيد مشخص كنيد كه افزايش يا كاهش سرمايه به چه شيوه اي  با استفاده از گزينه هاي مختلف موجود در اين قسمت،

 انجام شده است.

 برويد. پرداخت و دريافتبراي كسب اطالعات بيشتر در اين مورد به قسمت شيوه هاي 

 پس از ثبت تمام گزينه ها مي توانيد پنجره را ثبت كرده و يا سند را چاپ نماييد.

 سرمایه اصالح
با استفاده از ابزارهاي موجود در اين صفحه امكان  در اين پنجره مي توانيد سرمايه ها ي معرفي شده را مديريت كنيد.

چاپ  -حذف -اصالح -معرفي كردن

را  اين قسمت و......را خواهيد داشت.

 مطالعه كنيد .

 گزارش سرمایه ها 
 سرمايه ها گزارش  نهيگز يبررو

افراد  سرمايه هاي . جمع ديكن كيكل

انتخاب شده در  خيمختلف تا تار

 گزارش به شما نشان داده خواهد شد.

 -ها هنيمثال اگر از قسمت گز يبرا

 ديانتخاب كن 1391نيفرورد9را  خيتار

 سرمايه هاي ، سرمايه گذاران مجموع 

به شما نشان  كيج به تفك-ب-الف

 زير دنيد يداده خواهد شد. برا

نام آن فرد  يهرفرد رو سرمايه هاي 

دكمه دفتر  ايكرده  كيدبل كل

سمت راست  يرا  )از ابزارها نيكل/مع

 .ديكن كيصفحه( كل

 ديخواه يرد پنجره اهر صورت وا در

 اي لتريانتخاب كرده و دكمه ف زيرا ن يخيعالوه بر انتخاب كردن نام فرد مورد نظر، محدوده تار ديتوان يشد كه در آن پنجره م

 اريمختلف در اخت يها خيفرد مورد نظر در تار كاهش يا افزايش سرمايه هاي  ستيكار ل ني. با انجام اديكن كيرا كل يبازخوان

 ر خواهد گرفت.قرا ماش
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 ليميمختلف، ارسال ا يضبط گزارش با فرمت ها -چاپ -جستجو -يبازخوان يبرا ديتوان يسمت راست صفحه م يابزارها از

 .ديبستن پنجره استفاده كن ايفاكس و  اي

تا  مايه ها سراست كه برنامه مجموع  نيگزارش ا نيدر ا خي. مفهوم تارديرا انتخاب كن خيتار ديتوان يها م نهيقسمت گز در

 كاربر قرار خواهد داد. اريرا در اخت خيتار نيا

 .ديرا انتخاب كن«و بستانكار بدهكار»اي«فقط بستانكار«»فقط بدهكار» يها نهيگز ديتوان يم خيتار نييدر جعبه پا

 اشاره دارد.كاهش سرمايه و بستانكار به  افزايش سرمايهگزارش به  نيدر ا بدهكار
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 برداشت جدید

  ر این پنجرهمروري ب

 شماره سند 
در صورت خالي گذاشتن اين جعبه برنامه به طور اتوماتيك شماره اي را به  شماره سند را مي توانيد در اين قسمت بنويسيد.

 اين سند اختصاص خواهد داد.

 تاریخ 
  تاريخ سند را در اين قسمت انتخاب كنيد.

 عمليات 
 يكي از اين دوحالت را انتخاب كنيد. با توجه به نياز، مرجوع پرداخت باشد.پرداخت يا  نوع عمليات در اين حالت مي تواند،

 سرمایه گذار 
نام سرمايه گذار را مي توانيد از اين قسمت انتخاب كنيد براي انتخاب قسمتي از نام يا نام خانوادگي فرد را نوشته و يا از 

 منوي باز شونده يا ذره بين كنار جعبه فرد را انتخاب كنيد.

 بحسا 
 انتخاب كنيد. «برداشت ها»سر فصل مربوط به اين حساب را 

 شيوه هاي پرداخت و دریافت 
براي اطالع از چگونگي پرداخت و  شيوه هاي مختلف پرداخت يا دريافت از اين قسمت براي شما قابل دسترسي هستند.

 يد.مراجعه كن پرداخت ها و دريافتدريافت به قسمت 
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 اصالح برداشت ها
 .ديكن تيريرا مد برداشت ها  ديتوان يسمت راست صفحه م يدر پنجره باز شده با استفاده از ابزارها

ئه اار يرهابه ابزا ياريارائه شده شباهت بس يرساند . ابزارها ياريپنجره  نيا تيريتواند به شما در مد يم قسمت نيا مطالعه

كرده و قسمت مربوطه را با دقت انتخاب  نيگزياست واژه ها را جا يدارند فقط كاف افتيشده در قسمت اصالح پرداخت و در

 .  ديكن

 گزارش برداشت ها
معناي برداشت و بستانكار به دقت كنيد كه در اين گزارش بدهكار به است .  گزارش سرمايه هااين گزارش دقيقا مشابه 

 معناي مرجوع برداشت است . 
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 صندوق و تنخواه
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 صندوق و تنخواه

 صندوق جدید
صندوق را در اين نام اختصاري و توضيحات مربوط به  نام، بر روي اين گزينه كليك كرده و وارد پنجره معرفي صندوق شويد.

پنجره وارد كنيد.از قسمت مشخصات حساب،گروه )دارايي/نقدي(را انتخاب نماييد.دقت كنيد كه اين قسمت را مطلقا تغيير 

 ندهيد.

 كه حساب نيز با توجه به گروه انتخابي تعيين خواهد شد كه مسلم است اين قسمت نيز نبايد تغيير كند.

نيد كه برنامه براي صندوق معرفي شده موجودي منفي را ناديده گرفته،پيغام داده و از قسمت گزينه ها مي توانيد مشخص ك

در صورت عدم موجودي صندوق از اين صندوق به ي مي توانيد حت«ناديده بگير»يا اجازه ندهد در صورت انتخاب گزينه

دن موجودي برنامه به شما در صورت منفي ش«اجازه نده»يا«پيغام بده»صورت نقدي پرداخت نماييد.و در صورت انتخاب

 هشدار داده و يا اجازه منفي شدن صندوق را به شما نخواهد داد.

 پس از ثبت كامل مشخصات صندوق اين پنجره را تاييد كنيد.

 اصالح صندوق
با وارد شدن به اين پنجره مي توانيد با استفاده از ابزارهاي سمت راست صفحه،صندوق يا صندوق هاي انتخاب شده را 

 كسب كنيد .  اين قسمتاطالعات بيشتر را از  ريت كنيد.مدي

 انتقال بين صندوق ها 
تاريخ را مشخص كرده و مبلغ  در پنجره باز شده شماره سند را نوشته، بر روي گزينه انتقال بين صندوق ها كليك كنيد.

 د.مورد نظر براي انتقال را در جعبه مربوطه بنويسي

از گزينه هاي پايين 

انتخاب كنيد كه 

صندوق مبدا و صندوق 

مقصد كدام يك از 

صندوق هاي معرفي 

  شده هستند.

پس از كامل كردن 

تمام قسمت ها پنجره 

 را تاييد نماييد.

با انجام اين كار مبلغ 

 وارد شده از صندوق مبدا به صندوق مقصد منتقل مي گردد.

 اصالح انتقال بين صندوق ها
 .ديكن تيريپرداخت شده را مد يحقوق ها ديتوان يسمت راست صفحه م يپنجره باز شده با استفاده از ابزارهادر 

ئه اار يبه ابزارها ياريارائه شده شباهت بس يرساند . ابزارها ياريپنجره  نيا تيريتواند به شما در مد يم قسمت نيا مطالعه

كرده و قسمت مربوطه را با دقت انتخاب  نيگزياست واژه ها را جا يدارند فقط كاف افتياصالح پرداخت و دردر قسمت شده 

 .  ديكن
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 واریز به صندوق
شماره سند را نوشته و  ده،در پنجره باز ش براي انتقال يك مبلغ از بانك به صندوق مي توانيد از اين گزينه استفاده كنيد.

تاريخ را انتخاب 

صندوق مورد  نماييد.

نظر را براي انتقال 

وجه از ليست صندوق 

هاي معرفي شده 

 انتخاب كنيد.

در شيوه هاي 

 پرداخت و دريافت،

شيوه اي را كه قصد 

داريد توسط آن مبلغ 

را از بانك به صندوق 

انتخاب  منتقل كنيد،

اين شيوه  د.ـنمايي

پرداخت  ،مي تواند

كارت بانك و يا  -چك

 پرداخت/دريافت اينترنتي باشد.

براي كسب اطالعات بيشتر در 

زمينه استفاده از شيوه هاي ذكر 

مت پرداخت و سقشده به 

پس از  مراجعه كنيد. دريافت

اين  كامل كردن تمام قسمت ها،

  پنجره را تاييد نماييد.

 ه صندوقاصالح واریز ب
در پنجره باز شده با استفاده از 

 يسمت راست صفحه م يابزارها

پرداخت شده  يحقوق ها ديتوان

 .ديكن تيريرا مد

تواند به  يم قسمت نيا مطالعه

 ياريپنجره  نيا تيريشما در مد

ارائه شده  يرساند . ابزارها

 يبه ابزارها ياريشباهت بس

اصالح ئه شده در قسمت اار
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 .  ديكرده و قسمت مربوطه را با دقت انتخاب كن نيگزياست واژه ها را جا يدارند فقط كاف افتيپرداخت و در

 گزارش
ه در اين گزارش بدهكار به معناي ورودي هاي صندوق و است . دقت كنيد ك گزارش سرمايه هااين گزارش دقيقا مشابه 

 وجي هاي صندوق است .  ربستانكار به معناي خ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 98 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

ري جوان  راهنماي رنم افزار حسابدا
 

 

   
 
 
 
 
 

 بانک و چک
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 بانک و چک

 بانک جدید
نام اختصاري بانك وتوضيحات را ام، در اين پنجره ن با كليك كردن روي اين گزينه وارد پنجره معرفي بانك خواهيد شد.

در جعبه كد  لطفا اين قسمت را تغيير ندهيد.جاري مي باشد،  -گروه سر فصل مربوط به اين قسمت دارايي/بانك بنويسيد ،

نيز كد مربوطه را 

 تغيير ندهيد.

و در قسمت گزينه ها 

موجودي در جعبه 

منفي مي توانيد يكي 

ناديده »از سه گزينه

پيغام «»بگير

را «اجازه نده«»دهب

در  انتخاب كنيد.

صورت انتخاب گزينه 

اين  ،ناديده بگير

اجازه را خواهيد 

داشت كه در صورت 

 در صورت انتخاب گزينه پيغام بده در صورت منفي شدن موجودي بانك، منفي شدن موجودي نيز باز از بانك برداشت كنيد.

اجازه كار با بانك در صورت منفي شدن موجودي را  -نه اجازه ندهبرنامه به شما هشدار خواهد داد و در صورت انتخاب گزي

 .  نخواهيد داشت

 اصالح بانک
. گزينه هايي كه در اين پنجره در اختيارتان قرار  وي بانك و چك روي گزينه اصالح بانك كليك كنيدنبراي اصالح بانك از م

اين صندوق مشاهده كرده ايد. براي اطالعات بيشتر مي گيرد، دقيقا مشابه همان گزينه هايي است كه در قسمت اصالح 

 را مطالعه بفرماييد .  قسمت

 دسته چک
براي استفاده از دسته چك ها و صادر كردن چك ها نياز به اين است كه دسته چك ها از قبل براي سيستم تعريف شده 

با انجام اين كار وارد پنجره اي  چك شده و روي گزينه جديد كليك كنيد.براي تعريف دسته چك وارد گزينه دسته  باشند.

نام بانك و شماره اولين و آخرين برگ چك را در جعبه هاي  خواهيد شد كه مي توانيد در آن تاريخ دريافت دسته چك،

 سد.تعداد برگ چك ها را خود برنامه تشخيص داده و در جعبه مربوطه آن را مي نوي مربوطه بنويسيد.

 اين پنجره را تاييد نماييد. پس از كامل كردن تمام جعبه ها،

 اصالح دسته چک 
 وارد پنجره اصالح دسته چك شويد. از منوي دسته چك،
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در اين پنجره با استفاده از ابزارهاي سمت راست صفحه مي توانيد نسبت به معرفي يك دسته چك جديد يا اصالح دسته 

 م كرده يا يك دسته چك را جستجو نماييد.چك هاي قبلي و حذف آن ها اقدا

  اين قسمت را مطالعه كنيد .

 چک هاي دریافتی
با باز كردن اين پنجره ليست چك هاي 

با  ما نشان داده خواهد شد.ـي شــدريافت

استفاده از ابزارهاي سمت راست صفحه مي توانيد 

  اين چك ها را مديريت كنيد.

 مروري بر ابزارها

 نمایش 
با انتخاب يكي از سطرها و كليك كردن روي اين 

ايش داده خواهد شد. گزينه چك دريافت شده نم

تاريخچه  صفحه اي كه در اين حالت باز مي شود،

 عمليات را در اختيار شما قرار خواهد داد.

كنار سطر موجود جره رو ي دكمه ــاگر در اين پن

ت مربوط به اين چك باز عمليا  دبل كليك كنيد،

 شده و نمايش داده خواهد شد.

 اصالح عمليات 
يكي از سطرها را انتخاب كرده و بر روي اين دكمه 

حوه ـود كه نــپنجره اي باز مي ش  كليك كنيد،

در اين حالت مي  دريافت چك را نمايش مي دهد.

براي مثال اگر  -توانيد اين عمليات را اصالح كنيد

ت/دريافت باشد با كليك عمليات يك پرداخ

كردن بر روي اين دكمه در واقع شما وارد پنجره اصالح 

پرداخت/دريافت شده ايد و مي توانيد نسبت به اصالح نام 

 شماره چك يا ساير خصوصيات اقدام كنيد.-شخص

 

 پاس کردن انتخاب شده ها 
و بر روي  ك چك را از ليست نشان داده شده انتخاب كنيد.ي

انتخاب شده كليك كنيد.در پنجره باز  گزينه پاس كردن

 شماره سند و تاريخ پاس شدن چك را انتخاب نماييد.-شده
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در جعبه چك دريافتي،چك 

مورد نظر به شما نشان داده 

 مي شود.

 × و با استفاده از دكمه هاي +

مي توانيد نسبت به اضافه 

كردن چك مورد نظر خود به 

ليست و يا حذف آن از ليست 

بايد پاس شوند چك هايي كه 

 اقدام كنيد.

براي انتخاب چك كافي است 

آن را از ليست چك هاي 

دريافتي از منوي باز شونده 

انتخاب نموده و يا بر روي 

دكمه ذره بين كليك كنيد تا 

ليست تمام چك هاي دريافتي در اختيار شما قرار گيرد. در اين ليست مي توانيد چك مورد نظر را انتخاب نموده و برروي 

  دكمه انتخاب كليك كنيد.

در قسمت پايين صفحه مي توانيد يكي از دو گزينه واريز وجه به صندوق يا بانك را انتخاب كرده توضيحات را نوشته و دكمه 

 با انجام اين كار وجه چك با توجه به انتخاب شما به صندوق يا بانك واريز مي گردد. . ثبت را كليك كنيد

 تغيير حالت مي دهد. «اصالح وضعيت پاس شده»دكمه پاس كردن چك به دكمه  باشيد،اگر چك را قبال پاس كرده 

در پنجره باز  يكي از چك هايي را كه قبال پاس كرده ايد انتخاب كرده و بر روي دكمه اصالح وضعيت پاس شده كليك كنيد.

كليك كنيد و سپس در  ×  ي دكمهچك پاس شده را كه در جعبه مياني صفحه قابل رويت است انتخاب كرده و بر رو -شده

با انجام اين كار چك پاس شده از حالت پاس شده خارج شده و به چك دريافت  پايين صفحه دكمه حذف را تاييد نماييد.

 شده تغيير وضعيت مي دهد.

 برگشت زدن انتخاب شده ها 
يك سطر از چك هاي 

دريافت شده را انتخاب 

بر روي دكمه  كنيد و

شده  برگشت زدن انتخاب

در پنجره  ها كليك كنيد.

باز شده چك انتخاب شده 

اگر در  قابل رويت است.

ب چك مورد نظر  انتخا

اشتباه كرده ايد چك 

نمايش داده شده را 

انتخاب كرده و برروي 
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سپس براي انتخاب يك چك ديگر از منوي بازشونده يك چك را انتخاب نموده و يا با كليك كردن بر  و كليك كنيد× دكمه 

 وي دكمه ذره بين وارد ليست چك هاي دريافتي شده و يك چك را انتخاب كنيد و سپس بر روي دكمه + كليك نماييد.ر

 برگشت خورده در تاريخ را تيك زده و تاريخ مورد نظر خود را انتخاب نماييد.انتخاب چك مورد نظر حتما قسمت  پس از

 .پس از انجام عمليات الزم بر روي دكمه ثبت كليك كنيد

 با انجام اين عمليات چك انتخاب شده برگشت مي خورد.

جهت اضافه شدن مبلغ چك  -انجام اين عمليات مبلغ چك به حساب پرداخت كننده چك اضافه نمي شود با  دقت كنيد كه

 به حساب پرداخت كننده بايد از گزينه خرج چك در منوي پرداخت و دريافت استفاده نماييد.

اصالح وضعيت برگشت »به دكمه  «برگشت زدن انتخاب شده ها» دكمه را برگشت زده باشيد.در صورتي كه قبال چكي 

 تغيير حالت مي دهد. «خورده ها

در پنجره باز  چكي را كه قبال برگشت زده ايد انتخاب كرده و بر روي دكمه اصالح وضعيت برگشت خورده ها كليك كنيد.

و   را برداشته برگشت خورده در تاريخ[ سمت پايين صفحه تيك گزينه]و در قشده چك نمايش داده شده را انتخاب كرده 

 با انجام اين عمليات چك برگشت زده شده به وضعيت دريافت شده تغيير حالت مي دهد. دكمه ثبت را كليك كنيد.

 به حساب گذاشتن انتخاب شده ها 
در پنجره باز  شتن انتخاب شده ها كليك كنيد.يكي از چك هاي دريافت شده را انتخاب كرده و بر روي دكمه به حساب گذا

چك انتخاب  شده،

شده نمايش داده 

مي شود اگر چك 

 نمايش داده شده،

چك مورد نظر شما 

آن چك را  نيست،

دكمه  انتخاب كرده و

 و را كليك كنيد× 

سپس چك 

گري را از ــدي

ليست بازشونده 

گزينش كرده و يا با 

 د ليست چك هاي دريافتي شده و مجددا چك مورد نظر را انتخاب كنيد.كليك كردن بر روي دكمه ذره بين وار

در قسمت زيرين پنجره گزينه  به حساب گذاشته شده در تاريخ را تيك زده و تاريخ مورد نظر را انتخاب نموده و سپس در 

 نتها پنجره را تاييد كنيد.جعبه پايين بانكي را كه قرار است چك در آن بانك به حساب گذاشته شود را گزينش نموده و در ا

اصالح وضعيت به حساب »اگر قبال چكي را به حساب گذاشته باشيد گزينه به حساب گذاشتن انتخاب شده ها به كليد 

  تغيير خواهد كرد.«گذاشته

ساب انتخاب كرده برروي اين گزينه كليك كنيد در پنجره باز شده تيك گزينه  به ح به حساب گذاشته ايد چكي را كه قبال

 گذاشته شده در تاريخ را برداشته و پنجره را تاييد كنيد.

 با انجام اين كار چك از حالت به حساب گذاشته شده به حالت دريافت شده تغيير حالت مي دهد.
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 باز خوانی 
 از اين دكمه براي بازخواني اطالعات چك هاي دريافتي استفاده كنيد.

 جستجو 
ازاين دكمه براي جستجو كردن يك چك 

  با اطالعات در دسترس استفاده نماييد.

 بستن 
با كليك كردن روي اين دكمه پنجره بسته 

 خواهد شد.

 چاپ 
 پس از انتخاب يكي از سطرها بر روي اين دكمه كليك كنيد تا سند مربوطه چاپ شود.

 اطالعات 
ثال اگر شما يك يا چند چك براي م دراين قسمت اطالعات مربوط به چك هاي دريافتي انتخاب شده نشان داده خواهد شد.

 را انتخاب كرده باشيد در اين قسمت جمع تعداد انتخاب شده ها و همچنين جمع مبالغ چك ها را خواهيد ديد.

 فيلترها
 در اين قسمت مي توانيد فيلترهاي مختلفي را براي دريافت يك گزارش از چك هاي دريافتي اعمال كنيد.

 سر رسيد از 
ازده تاريخي مي بينيد فيلتر مي تواند در يك ب همانطور كه -هاي مورد نظر را انتخاب نماييد در اين فيلتر سر رسيد چك

 مفهوم پيدا كند.

 دریافت از 
 در اين فيلتر نام شخصي  كه چك را از او دريافت كرده ايد انتخاب كنيد.

  بانک شبيهنام 
 در اين فيلتر مي توانيد نام بانك را بنويسيد.

 وضعيت 
همانطور كه مي بينيد وضعيت مي تواند يكي از حالت هاي دريافت  وضعيت چك دريافتي را مشخص كنيد.در اين فيلتر 

 خرج شده يا پاس شده باشد. شده،

 نگاهی به ستون هاي این پنجره

 دریافت از 
 در اين ستون نام شخص را كه چك را از او دريافت كرده ايد مي بينيد.

 صاحب حساب 
 چك نمايش داده مي شود. در اين ستون نام صاحب حساب

 



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 114 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

 مبلغ 
 مبلغ چك را در اين ستون خواهيد ديد.

 سررسيد 
 سررسيد چك دريافتي را در اين ستون مي بينيد.

 بانک 
 نام بانك عهده چك در اين ستون قابل ديدن است.

 شماره چک 
  شماره چك در اين ستون نوشته مي شود.

 وضعيت 
 ت.وضعيت چك دريافتي در اين ستون قابل رويت اس

 برگشت خورده 
 را مشاهده خواهيد كرد. * اگر چك را برگشت زده باشيد در اين ستون عالمت

 به حساب گذاشته شده 
 را مي بينيد. * اگر چك را به حساب گذاشته باشيد در اين ستون عالمت

 خرج به 
 قابل ديدن مي باشد. * اگر چك را خرج كرده باشيد در اين ستون عالمت

 پاس کردن چک دریافتی
 تاريخ مورد نظر را انتخاب كنيد. شماره سند دلخواه را نوشته و از جعبه تاريخ، اين پنجره را باز كنيد در قسمت شماره سند،

در جعبه چك دريافتي چك مورد نظر خود را از ليست باز شونده انتخاب كرده و يا با استفاده از دكمه ذره بين وارد پنجره 

را كليك كنيد تا چك  + در حالت اول پس از انتخاب دكمه مورد نظر را انتخاب كنيد. اصالح چك هاي دريافتي شده و چك

 در ليست چك دريافتي نمايش داده شود.در حالت دوم چك در جعبه مربوطه نقش خواهد بست.

ك در قسمت زيرين پنجره مشخص كنيد كه قصد داريد مبلغ چك را به صندوق يا بانك واريز كنيد و سپس صندوق يا بان

 مورد نظر را انتخاب نماييد.

 پس از انجام اين عمليات پنجره را تاييد كنيد.
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از اين اطالعات بيشتر را  با انجام اين عمليات چك شما پاس شده و مبلغ آن به صندوق يا بانك مورد نظر واريز مي گردد.

 ببينيد .  قسمت

 برگشت زدن چک دریافتی
با استفاده از دكمه  ايباز شونده انتخاب كرده و  ستيچك مورد نظر خود را از ل يافتيدر جعبه چك درنجره را باز كنيد اين پ

را  + در حالت اول پس از انتخاب دكمه . ديشده و چك مورد نظر را انتخاب كن يافتيدر يوارد پنجره اصالح چك ها نيذره ب

 در حالت دوم چك در جعبه مربوطه نقش خواهد بست. ايش داده شود.كليك كنيد تا چك در ليست چك دريافتي نم

با انجام اين كار چك شما  در قسمت زيرين پنجره گزينه  برگشت خورده در تاريخ راتيك زده و پنجره را تاييد كنيد.

  ببينيد . از اين قسمتاطالعات بيشتر را  .  برگشت زده خواهدشد

 به حساب گذاشتن چک دریافتی
باز شونده انتخاب كرده و  ستيچك مورد نظر خود را از ل يافتيدر جعبه چك در ديپنجره را باز كن نيااين پنجره را باز كنيد 

در حالت اول پس .  ديشده و چك مورد نظر را انتخاب كن يافتيدر يوارد پنجره اصالح چك ها نيبا استفاده از دكمه ذره ب اي

در حالت دوم چك در جعبه مربوطه نقش  انتخاب دكمه+را كليك كنيد تا چك در ليست چك دريافتي نمايش داده شود. از

  خواهد بست.

در قسمت زيرين پنجره گزينه به حساب گذاشته شده در تاريخ را تيك زده و تاريخ مورد نظر را انتخاب كنيد و در زير اين 

پس از انجام اين كار عمليات پنجره را  چك را در آن بانك به حساب بگذاريد انتخاب كنيد.گزينه نام بانكي را كه قصد داريد 

تاييد كنيد.با انجام اين كار چك انتخابي 

 به حساب گذاشته خواهد شد.

 . دينيبب قسمت نياز ارا  شترياطالعات ب

 

 

 

 

 

 چک هاي پرداختی
گزينه چك هاي  با كليك كردن برروي

پرداختي وارد پنجره اي خواهيد شد كه 

در آن چك هاي پرداخت شده قابل 

از ابزارهاي سمت راست  رويت هستند.

اين پنجره مي توانيد چك هاي پرداختي 

  را مديريت كنيد.
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 مروري بر ابزار این پنجره

 نمایش 
  اين قسمت را بخوانيد .

 اصالح عمليات 
 . ديقسمت را بخوان نيا

 پاس شدن انتخاب شده ها 
در پنجره باز شده شماره سند را نوشته و تاريخ  يكي از چك هاي پرداختي را انتخاب كرده و برروي اين گزينه كليك كنيد.

 را مشخص كنيد.

چك مورد نظر شما نيست آن را انتخاب نموده و  اگر اين چك، اب شده را خواهيد ديد.در جعبه چك پرداختي چك انتخ

و سپس با استفاده از ليست باز شونده چك را گزينش كرده و يا با كليك كردن بر روي دكمه ذره  را كليك نماييد. × دكمه

كليك  اول پس از انتخاب روي دكمه + در حالت چك هاي پرداختي شده و چك مورد نظر را انتخاب كنيد.  بين وارد ليست

كنيد تا چك انتخاب شده در جعبه 

در حالت  چك پرداختي نقش ببندد،

دوم چك به طور اتوماتيك در جعبه 

ست بچك پرداختي نقش خواهد 

پس از انتخاب چك و نوشتن 

توضيحات احتمالي اين پنجره را 

  تاييد كنيد.

اگر تاريخ سر رسيد چك در آينده 

از كليك كردن بر روي پس  باشد،

دكمه تاييد با هشداري مواجه 

در صورتي كه مطمئن  خواهيد شد.

هستيد كه قصد اعالم پاس شدن 

اگر قبال چكي را پاس كرده باشيد دكمه پاس شدن چك پرداختي به  چك در تاريخ آينده را داريد اين هشدار را تاييد كنيد.

اصالح وضعيت پاس شده تغيير 

 حالت خواهد داد.

ك چك پاس شده را انتخاب كرده ي

و بر روي دكمه اصالح وضعيت پاس 

شده كليك كنيد در پنجره در 

جعبه چك پرداختي چك پاس 

شده را انتخاب كرده و بر روي 

كليك كنيد و پس از آن در ×دكمه 

انتهاي پنجره دكمه حذف را كليك 

با انجام اين كار چك پاس  نماييد.
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 حالت مي دهد. شده به وضعيت پرداخت شده تغيير

 برگشت خوردن انتخاب شده ها 
چك،  نياگر ا يكي از چك هاي پرداخت شده را انتخاب كرده و بر روي دكمه برگشت خوردن انتخاب شده ها كليك كنيد.

باز شونده چك را  ستي. و سپس با استفاده از لديينما كيرا كل× آن را انتخاب نموده و دكمه  ستيچك مورد نظر شما ن

شده و چك مورد نظر را انتخاب  يپرداخت يچك ها  ستيوارد ل نيدكمه ذره ب يكردن بر رو كيبا كل ايرده و ك نشيگز

نقش ببندد، در  يتا چك انتخاب شده در جعبه چك پرداخت ديكن كي+ كل دكمه ي. در حالت اول پس از انتخاب روديكن

برگشت "در قسمت زيرين پنجره گزينه .  ستنقش خواهد ب يدر جعبه چك پرداخت كيحالت دوم چك به طور اتومات

  تاريخ را انتخاب كرده و پنجره را تاييد كنيد.، را تيك زده  " خورده در تاريخ

 با انجام اين كار چك انتخاب شده برگشت خواهد خورد.

تغيير  " ردهاصالح وضعيت برگشت خو"به گزينه " برگشت زدن  انتخاب شده ها "اگر قبال چكي را برگشت زده ايد گزينه 

 حالت خواهد داد.

در پنجره باز شده  يكي از چك هاي برگشت خورده را انتخاب كنيد و برروي دكمه اصالح وضيت برگشت خورده كليك كنيد.

همان چك مورد نظر است،در قسمت زيرين پنجره تيك برگشت خورده در  اطمينان از اين كه چك انتخاب شده، پس از 

 ه را تاييد كنيد.تاريخ را برداريد و پنجر

 با انجام اين كار چك برگشت خورده از وضعيت برگشت خورده به وضعيت پرداخت شده تغيير حالت خواهد داد.

دقت كنيد كه با انجام اين كار شخص دريافت كننده چك بستانكار نخواهد شد براي بستانكار كردن دريافت كننده چك به 

 را انتخاب كنيد. مرجوع چك پرداختياي پرداخت و دريافت گزينه منوي پرداخت و دريافت رفته و از گزينه ه

 دسته چک جدید 
  اين قسمت را بخوانيد .

 اصالح دسته چک جدید 
  اين قسمت را بخوانيد .

 بازخوانی 
 . ديقسمت را بخوان نيا

 بستن 
 . ديقسمت را بخوان نيا

 چاپ 
 . ديقسمت را بخوان نيا

 اطالعات 
 . ديقسمت را بخوان نيا

 فيلترها 
 .دياعمال كن يافتيدر يگزارش از چك ها كي افتيدر يرا برا يلفمخت يلترهايف ديتوان يقسمت م نيدر ا

 



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 118 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

 از ديسر رس 
 يخيبازده تار كيتواند در  يم لتريف دينيب يهمانطور كه م -دييمورد نظر را انتخاب نما يچك ها ديسر رس لتريف نيا در

 كند. دايمفهوم پ

  پرداخت به 
 .ديانتخاب كن دياكرده  پرداختاو  بهكه چك را   ينام شخص لتريف نيا در

  در وجه 
 .ديسيبنو شخصي را كه چك در وجه او صادر شده است نام ديتوان يم لتريف نيا در

 تيوضع 
 افتيدر ياز حالت ها يكيتواند  يم تيوضع دينيب ي. همانطور كه مديرا مشخص كن يافتيچك در تيوضع لتريف نيا در

 پاس شده باشد. ايشده، خرج شده 

 ین پنجرهنگاهی به ستون هاي ا

 پرداخت به 
 كرده ايد مي بينيد. پرداختاو  بهدر اين ستون نام شخص را كه چك را 

  در وجه 
 كسي كه چك در وجه او صادر شده است قابل رويت است . اين نام مي تواند با نام قبلي برابر نباشد .  در اين ستون 

 مبلغ 
  مبلغ چك را در اين ستون خواهيد ديد.

 سررسيد 
 ريافتي را در اين ستون مي بينيد.سررسيد چك د

 بانک 
 نام بانك عهده چك در اين ستون قابل ديدن است.

 شماره چک 
  شماره چك در اين ستون نوشته مي شود.
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 وضعيت 
 وضعيت چك دريافتي در اين ستون قابل رويت است.

 برگشت خورده 
 را مشاهده خواهيد كرد. * اگر چك را برگشت زده باشيد در اين ستون عالمت

 پاس شدن چک پرداختی
در پنجره باز شده چك مورد نظر را انتخاب كنيد . براي انتخاب مي توانيد از منوي باز شونده استفاده كرده و يا با كليك 

كليك كرده و وارد صفحه چكهاي پرداختي شده و از آن جا نسبت به انتخاب چك مورد نظر كردن روي دكمه ذره بين وارد 

ت اول نياز است كه دكمه + را كليك كنيد تا چك انتخاب شده به ليست اضافه شود . پس از انتخاب اقدام كنيد . در حال

 تاريخ پاس شدن چك مي تو.انيد صفحه را تاييد كنيد .  

 برگشت خوردن چک پرداختی
 كيبا كل ايه كرده و باز شونده استفاد ياز منو ديتوان يانتخاب م ي. برا ديدر پنجره باز شده چك مورد نظر را انتخاب كن

شده و از آن جا نسبت به انتخاب چك مورد نظر  يپرداخت يكرده و وارد صفحه چكها كيوارد كل نيدكمه ذره ب يكردن رو

. در حالت اول  دياقدام كن

+ را  مهاست كه دك ازين

تا چك انتخاب  ديكن كيكل

اضافه شود .  ستيشده به ل

برگشت  خيتارب پس از انتخا

قسمت  درچك  خوردن 

 ديتوان يمپاياني صفحه 

 .   ديكن دييرا تاپنجره 
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 انتقال بين بانک ها
ين گزينه وارد با كليك كردن بر روي ا اگر قصد انتقال يك وجه را بين دو بانك مختلف داريد از اين گزينه استفاده كنيد.

 پنجره انتقال بين بانك ها خواهيد شد.

 مبلغ مورد نظر را بنويسيد. يخ سند را انتخاب كنيد درجعبه مبلغ،در اين پنجره شماره سند را نوشته و تار

از ليست باز شونده آن را  انك مبدا را انتخاب كنيد براي انتخاب مي توانيد بخشي از نام بانك را نوشته،ب« از بانك»در جعبه 

 رد نظر را انتخاب نماييد.انتخاب كرده و يا با كليك كردن روي دكمه ذره بين وارد فهرست بانك ها شده و بانك مو

 درجعبه شماره فيش/سند به شماره فيش انتقالي را بنويسيد.

  بانك مقصد را انتخاب كنيد.«به بانك»در جعبه 

 شماره فيش يا سند انتقالي را بنويسيد.-در جعبه شماره فيش/سند

نام  -در جعبه توسط

شخصي را انتخاب كنيد كه 

كار انتقال وجه توسط او 

 شود. انجام مي

پس از پر كردن تمام جعبه 

هاي ضروري اين پنجره را 

با انجام اين  تاييد كنيد.

عمليات مبلغ مورد انتظار از 

بانك مبدا به بانك مقصد 

 منتقل مي شود.
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 اصالح انتقال بين بانک ها
  اين قسمت را مطالعه كنيد .

 حواله به حساب دیگران
 .ديبه حساب(( نام شخص مورد نظر را انتخاب كن زيرا مشخص كرده و از جعبه ))وار خيدر پنجره باز شده شماره سند و تار 

. و در قسمت ديپر كن ازيبانك، شعبه، نام صاحب حساب و شماره حساب را در صورت ن شيشماره ف يبعد يجعبه ها در

  پرداخت چك و....باشد. ،ينقد ديتوان يم وهيش ني. اديظر را انتخاب كنمبلغ به حساب فرد مورد ن زيپنجره نحوه وار نيريز

 .ديقسمت را مطالعه كن نيا شترياطالعات ب يبرا

 حواله/واریز به حساب دیگراناصالح 
  اين قسمت را مطالعه كنيد .

 واریز به حساب
 ب كليك كرده و وارد پنجره مربوطه شويد.انك را داريد بر روي گزينه واريز به حساگر قصد انتقال وجه ازصندوق به با

 اين پنجره شماره سند را نوشته و تاريخ را انتخاب كنيد. 

  شماره فيش واريزي را بنويسيد. -در جعبه شماره فيش

بانك را نوشته و يا با استفاده از منوي باز  براي انتخاب بانك مي توانيد بخشي از نام  نام بانك را انتخاب كنيد. درجعبه بانك،

 شونده يا دكمه ذره بين نسبت به انتخاب بانك مورد نظر خود اقدام كنيد.

در پنجره باز شده،نوع عمليات را پرداخت انتخاب  از ميان شيوه هاي پرداخت و دريافت گزينه نقدي را انتخاب نماييد.

 تقل شود را گزينش كنيد.نقي را كه قرار است مبلغ از آن ممبلغ را نوشته و در جعبه بعدي صندو -كرده

 . مه ثبت اين پنجره نيز فعال مي شوددك اگر عمليات را درست انجام داده باشيد،

 اين پنجره را نيز تاييد كنيد.

 ا انجام اين كار مبلغ مورد نظر از صندوق به بانك منتقل مي گردد.ب
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 اصالح واریز به حساب 
  اين قسمت را مطالعه كنيد .

 گزارش بانک ها
اسامي بانك ها و مبالغ موجودي آنها ه، در اين پنجر با كليك كردن روي اين گزينه وارد پنجره گزارش بانك ها خواهيد شد،

 براي شما قابل رويت است.

به اندازه آن مبلغ مثبت است و در صورتي كه مبلغي در مفهومش اين است كه موجودي بانك  بدهكار نوشته شده باشد، 

 مفهومش اين است كه بانك درست به اندازه آن مبلغ داراي موجودي منفي مي باشد. ستون بستانكارنوشته شده باشد،

  از ابزارهاي سمت راست اين صفحه مي توانيد اين گزارش را مديريت كنيد .

 مروري بر ابزارها

 دفتر کل/معين
در اين حالت وارد پنجره اي خواهيد شد  بانك هاي نشان داده شده را انتخاب كرده و بر روي اين گزينه كليك كنيد. يكي از

محدوده تاريخي مورد نظر را انتخاب كرده و بر روي دكمه فيلتر يا بازخواني كليك  كه مي توانيد با استفاده از فيلتر تاريخ،

 هاي انجام شده در اين بانك در اختيار كاربر قرار خواهد گرفت.با انجام اين كار فهرست تراكنش  كنيد.
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فحه ــسمت باالي صــابزارهاي پايين صفحه به شما در پي بردن به جمع بدهكاري و بستانكاري دوره زماني از ابزارهاي ق

 ضبط وارسال اين گزارش يه صورت ايميل استفاده كنيد.-جستجو-مي توانيد براي چاپ

 صورتحساب بانک
ولي عالوه بر آن موجودي بانك را هم بر اساس سر رسيد چك ها و هم بر  قبلي است  ين گزارش تقريبا مشابه گزارشا

 اساس تاريخ پاس شده چك ها در اختيار شما قرار خواهد داد.

موجودي بانك بر اساس  موجودي را بر اساس تاريخ پاس شدن چك و ستون موجودي بر اساس سر رسيد، ستون موجودي،

 سر رسيد چك ها را در اختيارتان مي گذارد.

 فيلترهاي ديگري نيز در اين گزارش وجود دارد كه مي توانيد با استفاده از آن ها به گزارش مورد نظر خود دست يابيد. 

ردن پاس ك همه عمليات ها، در قسمت فيلترها پس از انتخاب نام بانك،نوع عمليات را انتخاب نماييد عمليات ها مي توانند،

 يا ساير باشد. كارت بانك و -واريز به حساب -پاس كردن چك پرداختي –چك دريافتي 

 خالصه اي از اطالعات گزارش بازخواني شده را خواهيد ديد. در قسمت اطالعات،

كل بستانكاري از جمله اطالعات مختصر  -بستانكاري از قبل -جمع بستانكاري دوره -جمع بدهكاري دوره -تعداد رديف ها

شده مي باشند كه در دو حالت در اختيار كاربر قرار مي گيرد.در قسمت اول اين اطالعات بر اساس تاريخ پاس شدن چك ها 

 است و در حالت دوم اين اطالعات بر اساس سر رسيد چك ها مي باشد.

ضبط يا   بازخواني،  ،تجوجس  در قسمت باالي اين صفحه از گزارش با استفاده از ابزارهاي موجود مي توانيد نسبت به چاپ،

 ارسال گزارش از طريق ايميل يا فاكس اقدام كنيد.
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ري جوان  راهنماي رنم افزار حسابدا
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنظیمات اولیه
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 تنظيمات اوليه

 معرفی اشخاص

 براي مطالعه چگونگي معرفي اشخاص به اين قسمت مراجعه كنيد.

 کاالها
 . براي مطالعه چگونگي معرفي كاالها به اين قسمت مراجعه كنيد

 معرفی حساب ها

 صندوق ها 
 . اين قسمت را مطالعه كنيد

 بانک ها 
  . اين قسمت را مطالعه كنيد 

 درآمدها/هزینه ها 
  . اين قسمت را مطالعه كنيد 

 انبارها 
  . اين قسمت را مطالعه كنيد 

 دارایيهاي ثابت 
 F4براي معرفي دارايي هاي ثابت، بر روي اين گزينه كليك كنيد در پنجره باز شده از ابزارهاي سمت راست دكمه جديد 

يش رو نام و توضيحات دارايي ثابت مورد نظر )مانند ميز، كامپيوترو....(را نوشته و در قسمت نيد در پنجره پـليك كـك

 گزينه ها طول عمر پيش فرض كاال را تعيين نماييد. پس از پر كردن جعبه هاي مورد نظر پنجره را ثبت كنيد.

 اييد.از ساير ابزارهاي سمت راست نيز مي توانيد جهت مديريت بهتر موارد استفاده نم

 اسناد پرداختی 
براي معرفي سر فصل هايي كه زير گروه اسناد پرداختي قرار مي گيرند )به جز چك هاي پرداختي( مي توانيد همانند 

  قسمت قبل عمل كنيد.

 اسناد دریافتی 
انند هم ديتوان ي( مدريافتي ي)به جز چك ها رنديگ يقرار م دريافتنيگروه اسناد  ريكه ز ييسر فصل ها يمعرف يبرا

 . ديعمل كن دارايي هاي ثابت قسمت 

 مواد مصرفی
  . اين قسمت را مطالعه كنيد

 تخفيف ها
  . اين قسمت را مطالعه كنيد

 کاربرها
 . بر روي گزينه كاربرها كليك كنيد
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 ه صورت كامل مديريت كنيد. در پنجره باز شده مي توانيد كاربرها را ب

را بر روي صفحه كليك  خود فشار داده و يا گزينه جديد را كليك كنيد. در پنجره باز شده مي توانيد، يكي از  F4دكمه 

اشخاص را كه قبال تعريف كرده ايد، به عنوان كاربر انتخاب نماييد. در قسمت نام كاربري يك نام كاربري به شخص انتخاب 

 هيد.شده اختصاص د

و در قسمت سمت ها و مجوزها، مجوزهاي الزم را به كاربر معرفي شده اختصاص دهيد. در قسمت مجوزها دو قسمت اصلي 

مدير و كاربر وجود دارد. شما مي توانيد در قسمت مدير، كاربر را به عنوان يك فروشنده، انباردار، حسابدار يا سهامدار 

رت پيش فرض به كاربر اختصاص پيدا مي كند كه شما مي توانيد با كليك كردن معرفي كنيد. در هر حالت مجوزهايي به صو

روي هر قسمت و باز كردن منوي مربوط به آن مجوزها را دست كاري كرده و بخشي از مجوزها را حذف و بخشي ديگر را 

 ايجاد نماييد.

 كه برابر با نام كاربري انتخاب شده است. در صورت ثبت پنجره كاربر ايجاد شده و كلمه رمزي توسط برنامه توليد مي شود

 از ابزارهاي سمت راست صفحه مي توانيد براي تغيير رمز، تعيين رمزجديد و يا اصالح كاربر معرفي شده استفاده نماييد.

 معرفی انبارها 
  ين قسمت رامطالعه كنيد. ا

 بخش ها
  اين قسمت رامطالعه كنيد. 

 سند افتتاحيه
  اين قسمت رامطالعه كنيد. 

 سایر حسابها
با استفاده از ابزارهاي اين پنجره مي توانيد سر فصل هايي را كه در برنامه تعريف نشده اند، تعريف نموده و از آن ها براي 

  يريد.ثبت اسناد حسابداري بهره بگ

را بر  F4دكمه 

روي صفحه 

كليد خود فشار 

داده و يا گزينه 

جديد را كليك 

كنيد. در پنجره 

باز شده، نام 

سرفصل مورد 

نظر را نوشته و 

نام اختصاري و 

توضيحات را در 

صورت نياز 

اضافه كنيد. در 

قسمت 
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رد نظر مي توانيد بر روي دكمه ذره مشخصات حساب گروه، سر فصل تعريف شده را مشخص نماييد. براي انتخاب گروه مو

بين كليك كرده و از ليست باز شده سر فصل كل حساب معرفي شده را انتخاب كنيد. پس از انتخاب سر فصل كل، برنامه 

يك كد به حساب معرفي شده اختصاص خواهد داد. پس از اين مي توانيد پنجره را ثبت كنيد. با استفاده از ساير ابزارها 

 حه اصلي مي توانيد حساب معرفي شده را مديريت كنيد.سمت راست صف

 دفتر کل
در اين قسمت مي توانيد همانند پيشين سر فصل هاي كل را رويت كرده و با انتخاب نمودن هر سر فصل كل و فشار دادن 

سمت قبلي را دكمه جديد سر فصلي را در زير سر فصل كل انتخاب شده ايجاد نماييد. براي تسلط كامل به اين قسمت،  ق

  مطالعه بفرماييد.

 تنظيمات
 وارد پنجره تنظيمات شويد گزينه هاي اين پنجره را با هم مرور مي كنيم.

 عمومی
با تيك زدن پشتيبان گيري در هنگام خروج، برنامه را مجبور مي كنيد كه در هنگام خروج كاربر حتما عمل پشتيبان گيري 

 را انجام دهد.

 نام این صندوق 
 عبارتي در اين جعبه آن عبارت در فاكتورها چاپ خواهد شد.با نوشتن 

 یادآورد چک هاي پرداختی / دریافتی 
با تنظيم كردن اين دو گزينه مي توانيد ترتيبي دهيد كه هنگام باز شدن برنامه ليست چك هاي پرداختي و دريافتي شما تا 

 چند روز آينده به شما نشان داده مي شود.
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 ن اشخاصجلوگيري از بدهكار شد 
با تيك زدن اين قسمت در صورتي كه در هنگام معرفي كردن اشخاص براي آنها سقف اعتباري در نظر گرفته باشيد، برنامه 

 اجازه فروش اعتباري اجناس بيشتر از سقف اعتبار مشخص شده را نخواهد داد.

 

 مشخصات موسسه
 ام معرفي شده را در اين قسمت انتخاب كنيد.مشخصات موسسه خود را قبال در قسمت اشخاص معرفي نموده و سپس ن

 ارسال ایميل
با انجام تنظيمات اين قسمت قادر خواهيد بود فاكتور ها و گزارش ها را به صورت همزمان ايميل كنيد. به توضيحاتي كه  در 

 .همين  صفحه و در كنار يا زير هر جعبه آمده است، دقت كرده و تنظيمات را بر همان اساس انجام دهيد

 چاپ
در اين قسمت مي توانيد با 

تيك زدن هر كدام از موارد، 

باعث شويد كه مورد تيك 

خورده در پايين فاكتور ها يا 

 رسيد ها چاپ شود.

همين طور مي توانيد نشاني 

يا توضيحاتي را كه دوست 

داريد در انتهاي فاكتورها و 

رسيدهايتان نوشته شود. در 

قسمت توضيحات زير فاكتور 

حات زير رسيد يا توضي

 بنويسيد. 

 ظاهر برنامه
در اين قسمت مي توانيد 

فونت ديداري برنامه را تغيير 

دهيد، برخي از فونت ها در 

اين صفحه قابل رويت هستند، اگر فونت مورد نظر را در ليست پيدا نكرديد، گزينه دلخواه را تيك زده و در پنجره باز شده 

دقت نماييد در صورتي كه اندازه فونت ها را بيش از اندازه بزرگ يا كوچك انتخاب  فونت مورد عالقه خود را انتخاب كنيد.

كنيد بعضي از پنجره هاي برنامه به صورت كانل نشان داده نخواهند شد.بهترين پيشنهاد براي نوع و اندازه فونت برنامه 

 همان نوع و اندازه پيشنهادي برنامه است.

 خرید و فروش
دن، اضافه كردن ماليات بر ارزش افزوده، و نوشتن ميزان آن به درصد، ماليات بر ارزش افزوده به در اين قسمت با تيك ز

 پايين فاكتور هاي شما اضافه خواهد شد.



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 119 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

با تيك زدن عدم چاپ ستون ها در صورت خالي بودن در فاكتور هاي خريد و فروش ستون هاي خالي چاپ نخواهند شد. در 

اري را در مورد كاالهايي كه مقدارشان اعشاري است انتخاب كنيد اگر تعداد شرقم هاي اع سومين قسمت مي توانيد تعداد

 رقم هاي اعشاري از حد انتخاب شده بيشتر باشد عدد به رقم باالتر رند مي شود.

 موسسات
 را ايجاد كنيد.با كليك كردن روي اين گزينه وارد پنجره اي خواهيد شد كه در آن مي توانيد، موسسه يا موسسه هاي جديد 

 اين امكان در صورتي در اختيار شما قرار خواهد گرفت كه بسته چند موسسه اي برنامه را خريداري كرده باشيد.

از ابزارهاي سمت راست صفحه روي دكمه جديد كليك كنيد. پنجره اضافه كردن موسسه باز مي شود. اگر در قسمت ليست 

SQL Server ها، نام SQL Serverايجاد "ر روي كامپيوتر را مي بيند، از ليست بانك هاي اطالعاتي، گزينه نصب شده ب

نام شركت يا فروشگاه خود را بنويسيد. وسپس دكمه "نام موسسه "را انتخاب كرده و در قسمت  "بانك اطالاتي جديد

 تاييد را كليك كنيد.

را انتخاب كنيد. اگر ساير گزينه ها را در "يوترايجاد موسسه جديد بر روي اين كامپ"از قسمت نوع موسسه مي توانيد گزينه 

اين قسمت انتخاب نماييد تنها قادر خواهيد بود نام موسسه اي را كه قبال بر روي اين كامپيوتر يا كامپيوتر سرور ايجاد شده 

 است انتخاب كنيد.

باز كردن حسابداري جديد "هپس از ايجاد موسسه جديد مي توانيد با برگشتن به صفحه اصلي و كليك كردن بر روي گزين

موسسه تازه ايجاد شده خود را باز كرده و امور حسابداري مربوط به آن را بدون تداخل با موسسه اصلي "براي اين موسسه

انجام دهيد. توجه كنيد كه هر دو موسسه مي توانند بر روي هم باز شوند.  كاربر بايد دقت كند كه در هنگام وارد كردن 

 ا اطالعات يك موسسه را در موسسه ديگر وارد نكند.اطالعات اشتباه

 بستن سال مالی
در علم حسابداري عرف است كه در پايان هر سال )يا هر سال مالي( حساب ها بسته شده و به مانده آنها سال مالي بعد 

 منتقل مي شوند.

براي بستن سال مالي از 

قسمت تنظيمات اوليه بر روي 

گزينه بستن سال مالي كليك 

كنيد.  در پنجره باز شده به 

نكات نوشته شده دقت كرده و 

تمام عمليات خواسته شده را 

انجام دهيد. آنچه بيشتر حائز 

اهميت است، اين مسائل مي 

 باشد.

از تراز بودن تراز نامه  -1

 اطمينان حاصل كنيد.

دقت كنيد كه هيچ كدام از -2

كاالها ي شما داراي موجودي 

 منفي نباشد.



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 121 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

 سيستمهاي كالينت خارج شويد.از تمام -3

 دقت كنيد كه پس از بستن سال مالي قادر به تغيير دادن هيچ سندي نيستيد.-4

در صورت تمايل نام سال مالي را كه به صورت پيش فرض خود برنامه آن را انتخاب كرده است تغيير دهيد و در صورت نياز 

 بر روي گزينه بستن سال مالي كليك كنيد.توضيحات مورد نياز را در قسمت توضيحات بنويسيد و سپس 

 اين عمليات دقايقي وقت نياز دارد،صبوري كنيد تا تمام عمليات بستن سال مالي تمام شود.برنامه را بسته و مجددا باز كنيد.

د نظر براي دستيابي به گزارش هاي سال هاي مالي بسته شده مي توانيد در تمام پنجره هاي مربوط به گزارش، سال مالي مور

 نياز دكمه بازخواني را كليك كنيدرا انتخاب كرده و انجام فيلترهاي مورد 
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ري جوانر   اهنماي رنم افزار حسابدا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گزارش اه
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 گزارش ها

 نكته هاي کلی
ايميل و در تمام گزارش ها از ابزارهاي سمت راست مي توانيد براي نمايش، بازخواني، چاپ و يا ارسال گزارش به صورت -1

 فاكس و يا ضبط آن با فرمت هاي مختلف استفاده كنيد.

نام بازارياب، نام   –فيلترهاي خاص دارند، مثال در گزارش خريده ها و فروخته ها مي توانيد نام شخص  ها  برخي گزارش-2

الها خواهيد بود. در هر حال انبار،و...... انتخاب كنيد و يا در گزارش موجودي كاال قادر به انتخاب نام يك يا گروهي از كا

 فيلترها نيز در سمت راست صفحه گزارش موجود است. از مهمترين فيلتر در گزارش هاي برنامه، فيلتر تاريخ است.

 در بسياري از گزارش ها با دابل كليك كردن بر روي هر سطر گزارش مي توانيد سند مرتبط با آن گزارش را رويت كنيد. -3

ستون بدهكاران و بستانكار بيشتر از ساير ستون ها خودنمايي مي كند، واژه بستانكار زماني به كار  در گزارش هاي رسمي-4

مي رود كه مبلغي از يك  سر فصل برداشته شود و واژه بدهكار زماني به كار مي رود كه مبلغي به يك سر فصل تزريق شود. 

 هكار و بستانكار را بيشتر درک كنيد.با نگاهي به گزارش هاي مختلف مي توانيد ماهيت ستون هاي بد

در ادامه مروري بر روي گزارش ها خواهيم 

 داشت.

 دفتر روزنامه 
اين گزارش تمام عمليات انجام شده در يك 

محدوده زماني خاص را به شما نشان مي دهد. با 

اعمال فيلتر تاريخ، به گزارش مورد نظر خود را 

در محدوده هاي زماني مختلف دست پيدا 

هيد كرد. بادابل كليك كردن بر روي هر سطر خوا

سند مربوطه به آن سطر براي شما قابل رويت 

 خواهد بود.

 

 

 

  

 دفتر کل 
در اين گزارش مي توانيد از ليست حساي ها، سر فصل 

هاي مورد نظر خود را انتخاب كنيد. بر روي دكمه ذره بين 

را انتخاب  "نقدي"كليك كرده و براي مثال سر فصل 

 كنيد.

از جعبه بعدي سر فصل هاي معيني را مي توانيد انتخاب  

نماييد )در اين مورد، نام صندوق ها( نام يكي از صندوق 

هاي معرفي شده را انتخاب كنيد محدوده تاذيخي را باز 

كرده و دكمه فيلتر را كليك كنيد. در اين حالت يك 
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 ه ايد در اختيارتان قرار مي گيرد.گزارش تفضيلي از آنچه در مورد صندوق انتخاب شده انجان داد

بديهي است اگر سر فصل معيني را انتخاب نكنيد، يك گزارش تفضيلي در مورد تمام عمليات نقدي در اختيار شما قرار 

 خواهد گرفت. با دابل كليك كردن بر روي هر سطر، سند آن سطر پيش روي شما باز مي شود.

در مورد جمع بدهكاري و بستانكاري دوره و كل بدهكاري و بستانكاري دست  در قسمت اطالعات، مي توانيد به اطالعاتي

 پيدا كنيد.

 موجودي کاال 
همانند گزارش پيشين در 

قسمت حساب، سر فصل مورد 

نظر خود را انتخاب كنيد تفاوت 

اين گزارش با گزارش قبلي در 

اين است كه شما تنها مي توانيد 

سر فصل كل را انتخاب كنيد و 

سمت راست صفحه  در قسمت

گزارش معين سر فصل انتخاب 

شده و همين طور در انتهاي 

گزارش سر جمع بدهكاري يا 

بستانكاري سرفصل انتخاب 

شده در اختيار كاربر قرار خواهد 

 گرفت.

 عمليات ها 
توانيد از فيلترهاي سمت  در اين گزارش مي

راست نوع عمليات مورد نظر را انتخاب كرده و 

ه با توجه به نام شخص و عمليات انتخاب شد

 بازده تاريخي مورد نظر گزارش بگيريد.
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 ترازنامه 
با استفاده از اين گزينه قادر 

خواهيد بود، ترازنامه شركت يا 

فروشگاه خود را  در يك تاريخ 

خاص مشخص كنيد. همانطور كه 

مي بينيد بايد سر جمع ستون 

دارايي و بدهي با هم برابر باشد. در 

 دوي كه اختالفي بين اين صورت

 مشاهده كرديد با شركت مشورت

كنيد تا در زمينه رفع اختالفات 

 هنمايي شويد.را

 

 حساب اشخاص 
  . داين قسمت رامطالعه كني
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 گزارش صورتحساب اشخاص 
نجره مي توانيد از قسمت با باز كردن اين پ

سال مالي مورد نظر را انتخاب ي،سال مال

نموده و سپس از جعبه شخص نام شخص 

 نظر را گزينش كنيد. مورد

با انتخاب محدوده تاريخي و كليك كردن 

روي دكمه بازخواني اطالعات صورتحساب 

شخص انتخاب شده در اختيار شما قرار 

خواهد گرفت بابرداشتن تيك نمايش 

ا ي سطرهاي فاكتور فقط مبلغ كلي فاكتوره

شخص نمايش داده  نثبت شده براي اي

 خواهد شد.

با استفاده از ابزارهاي سمت راست صفحه 

 جوي موارد دلخواه استفاده كنيدبراي چاپ يا ارسال گزارش يا جست مي توانيد

  حساب سررسيددار شخصگزارش 
اين گزارش حسابهاي 

سررسيددار پرداخت نشده 

  .اشخاص را نشان مي دهد

ا سال مالي نام در قسمت فيلتره

شخص و تاريخ مورد نظر را 

انتخاب كرده و دكمه فيلتر را 

 .كليك كنيد

با استفاده از ابزارهاي سمت 

راست صفحه مي توانيد نسبت 

به چاپ ضبط يا ارسال گزارش 

قدام كرده ياموارد دلخواه را ا

 .جو كنيدجست

توانيد به در قسمت اطالعات مي

اطالعات مفيدي مانند جمع 

يا بستانكاري دوره يا  بدهكاري

بدهكاري يا بستانكاري قبلي 

 .دسترسي داشته باشيد
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 گزارش صورتحساب بانک 
ها نام اين گزارش انواع عمليات انجام شده در بانك ها را در محدوده تاريخي انتخاب شده نشان مي دهد در قسمت فيلتر

 .ه فيلتر كليك كنيدانتخاب كرده و بر روي دكم نوع عمليات و محدوده تاريخي رابانك، 

اگر از قسمت نوع عمليات تنها يك نوع عمليات را انتخاب كنيد صرفا گزارش مربوط به همان عمليات و يا اگر گزينه همه 

عمليات را انتخاب كنيد مي توانيد گزارش 

 كليه عمليات انجام شده در بانك را ببنيد.

 

 

  گزارش تفكيكی موجودي

 کاال

مي توانيد  با استفاده از اين گزارش

گزارش موجودي كاالها را به تفكيك 

خصوصيت هاي تعريف شده براي كاال 

 .ببينيد

در قسمت گزينه ها مي توانيد يك كاال 

يك گروه از كاالها و نام انبار و همچنين 

تاريخ را انتخاب كنيد اگر گزينه به 

تفكيك انبار را تيك بزنيد موجودي 

ر شما كاالها به تفكيك هر انبار در اختيا

 .قرار خواهد گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 ي پرداختی اگزارش چک ه 

 

 

 

در پنجره مربوط به اين گزارش محدوده تاريخي را براي 

خاب نموده نام شخصي كه چك به سر رسيد چگ ها انت

را گزينش نموده و وضعيت چك  رداخت شده استاو پ
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و صادر شده است را بنويسيد. پس از مشخص را مشخص كنيد. در جعبه در وجه مي توانيد نام شخصي كه چك در وجه ا

 كردن تمام فيلترها برروي دكمه فيلتر كليك كنيد.

با خالي گذاشتن جعبه فيلترهاي مختلف مي توانيد گزارش كاملي را از چك هاي پرداخت شده در محدوده تاريخي گزينش 

 شده  ببينيد.

 

 گزارش چک هاي دریافتی 
مال در اين گزارش نيز مي توانيد با اع

نام نام شخص و ،فيلترهاي تاريخ وضعيت

زارش كاملي از چك هاي دريافتي در بانك، گ

  .محدوده گزارش شده را ببينيد

 
 

 

 

 

 

 

 

 سود بخش ها
سود خالص شركت يا موسسه خود را مي 

كليك كردن  توانيد از اين قسمت گزارش بگيريد پنجره اول سود خالص را به صورت كلي به شما نشان خواهد داد. با دابل

گزارش  –روي هر سطر از اين گزارش 

تفضيلي هر بخش به كاربر نشان داده خواهد 

 شد.
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 گزارش تفضيلی سود بخش ها 
  در اين گزارش مي توانيد گزارش سود و زيان هر بخش را به تفكيك و تفضيلي بگيريد. 
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 گزارش ریز عملياتها
ين گزارش مي توانيد از تمام شيوه هاي پرداخت و دريافت وابسته به عملياتهاي مختلف مانند خريد، فروش، بااستفاده از ا

هزينه ها و.... گزارش كاملي را تهيه كنيد. براي مثال با اعمال فيلتر هاي نوع ريز عمليات و وابسته به عملياتها وهمين طور 

 نقدي شخص انتخاب شده را در محدوده زماني مورد نظر رويت كنيد.   انتخاب نام شخص و گزينش محدوده تاريخي خريدهاي
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 صورت سود و زیان
قادر خواهيد بود اطالعات كاملي از ميزان خريد، ميزان فروش، هزينه ها، درآمدها، تخفيف ها،  با استفاده از اين گزارش

ين گزارش كافي است پنجره گزارش را باز كرده و سرمايه ها و سود يا زيان شركت را دريافت كنيد. براي دستيابي به ا

محدوده 

تاريخي 

مورد نظر را 

انتخاب 

  كنيد.
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 گزارش فاکتورهاي خرید و فروش
نام بازارياب و مشخص كردن محدوده تاريخي مي توانيد گزارشي از فاكتورهاي  ،در اين گزارش پس از انتخاب نام شخص

 ت از فروش را ببينيد.فروش بازگشت از خريد يا بازگش خريد
 اگر قسمت فقط نمايش با تيك زدن قسمت محاسبه سود، سود حاصل از فروش هر فاكتور نيز به كاربر نشان داده خواهد شد.

 د در محدوده تاريخي انتخاب شده نشان داده خواهد شد.زنيد جمع ريالي ميزان خريد هر فرمجموع براي هر فرد را تيك ب

دارايي  به هئاگزارش اخير براي ار

  .مفيد مي باشد
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ري جوان  راهنماي رنم افزار حسابدا

 
 
 
 
 
 
 
 



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 133 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

 چاپ
 

 

 

 چاپ

 چاپ فاکتور 
 براي تنظيم فاكتورهاي خريد و فروش براي چاپ مراحل زيررا انجام دهيد

ليك كنيد با انجام در انتهاي فاكتور در گزينه ثبت و چاپ، منوي باز شونده را باز كرده و گزينه نمايش تنظيمات چاپ را ك-1

. اين كار وارد پنجره اي مي شويد كه در آن مي توانيد براي فاكتور و براي حواله انبار پرينترهاي مورد نظر را انتخاب كنيد 

سبز رنگ كليك كرده و پرينتر خود را انتخاب كنيد و سپس دكمه پرينت را  "+"روي دكمه براي انجام اين كار كافي است 

قصد داريد از يك فاكتور دوبار بر روي يك پرينتر چاپ كنيد. آن پرينتر را دوبار انتخاب نماييد. براي ثبت كليك كنيد. اگر 

 را تيك بزنيد. "ثبت به عنوان پيش فرض"وضعيت تنظيم شده، گزينه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزينه نمايش -2

تنظيمات چاپ را در 

صفحه باال تيك زده و 

دكمه تاييد را كليك 
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وع و اندازه فونت تيتر ن))جره اي خواهيد شد كه در آن مي توانيد از قسمت طراحي گزارش تنظيماتي را از جمله كنيد وارد پن

را (( حاشيه هاي كاغذ و چاپ رنگي و غير رنگي  )) و همين طور ((نوع واندازه فونت بدنه و متن هر فاكتور هر فاكتور((  ))

 BTitrيا  Titrهنگام انتخاب فونت، از فونت هاي  و دكمه چاپ را كليك كنيد.  انتخاب كنيد. موارد مورد نياز را تنظيم كرده

  استفاده نكنيد.

 

 
 

 چاپ گزارش
وارد پنجره تنظيمات چاپ خواهيد شد در اين پنجره اندازه كاغذ عمودي   .براي چاپ گزارش بر روي گزينه چاپ كليك كنيد

فقط  همه سطرها را داريد و يا مي خواهيد ه آيا قصد پرينت گرفتنيا افقي بودن كاغذ را انتخاب كرده و مشخص كنيد ك

 . پس از اين مي توانيد بر روي دكمه طراحي گزارش كليك كنيد.سطرهاي انتخاب شده چاپ شود

در پنجره باز شده نوع و اندازه فونت تيتر سر ستون ها و متن گزارش را انتخاب كرده تيك ستونهاي غير ضروري را برداشته 

اير گزينه ها منجمله چاپ رنگي يا غير رنگي حاشيه هاي كاغذ و تغيير اندازه ستون ها را تنظيم كرده و صفحه را تاييد و س

 كنيد.

پس 

از 

تاييد 

اين 

صفح

ه 

وارد 

پنجر

ه 
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 اصلي چاپ خواهيد شد در اين پنجره با كليك كردن بر روي دكمه چاپ مي توانيد گزارش خود را چاپ كنيد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فرمت هاي مختلف ضبط با
ذخيره كنيد براي انجام اين كار كافي است  WORLD-PDF-EXELEمي توانيد فاكتورها وگزارش ها را با فرمت 

 ط باــمات چاپ يكي از گزينه هاي دلخواه ضبــك كردن بر روي دستور چاپ و وارد شدن به صفحه تنظيـهنگام كلي

صفحه را تاييد كنيد. در پنجره اي كه پس از اين باز مي شود مي توانيد مسير  فورمت هاي مختلف را انتخاب كرده و 

 را كليك كنيد saveذخيره سازي فايل را مشخص كرده و دكمه 

يا  براي ذخيره فاكتورهاي گزارش ها با فورمت هاي مختلف مي توانيد از ابزارهاي سمت راست پنجره اصالح فاكتور

 ش نيز استفاده كنيد.گزارابزارهاي سمت راست پنجره 

 ارسال ایميل
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براي ارسال ايميل مي توانيد هم از پنجره اي كه براي چاپ در فاكتورها وگزارش ها باز مي شود استفاده كنيد و هم از 

 ابزارهاي سمت راست پنجره اصالح فروش يا ابزارهاي سمت راست پنجره هر گزارش استفاده كنيد.

دي باز مي شود كه در آن پنجره ـ، پنجره جديدر هر كدام از پنجره هال ــال ايميارس گزينه  ك كردن بر رويـبا كلي

   مي توانيد آدرس ايميل دريافت كنندگان را نوشته و گزينه ارسال را كليك كنيد.

 

 

 

 

 

 
 

راهنماي رنم 
ري جوان  افزار حسابدا
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 وانبار کاال
 

 

 کاالو انبار

 کاال،خدمات جدید
 اكااله يمعرف

 . دياقدام كن ريز يرهاياز مس ديتوان يكاال م يمعرف يبرا

   كاالها – هياول ماتيتنظ-1

  دجدي خدمات/ كاال –كاال و انبار -2

مورد نظر را  ي. در پنجره باز شده، مشخصات كاالديكن كيرا كل دجدي خدمات –كاال  نهيكاال و انبار شده و گز يمنو وارد

 .ديكامل نمائ

 جره پن نیبر ا يمرور

 مشخصات کاال 

 نوع



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 138 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

 ايقسمت قابل انتــخاب است كاال  ني. آنچه در اديشده را مشخص كن ينوع مورد معرف ديتوان يقسمت م نيدر ا 

 باشد . يخـــدمات م

 يثبت در انبار را داشته باشند. خدمات را برا تيوجود داشته و قابل يكيزيكه به لحاظ ف ديانتخاب كن يموارد يكاال را برا

 ... ( و دستمزد –حمل  هيثبت در انبار را ندارند ) مانند كرا تيدارند و قابل يكه صرفا جنبه خدمات ديانتخاب كن يردموا

  نام
 .كامال منحصر به فرد باشد ديخدمات با ايكه نام كاال  دي. توجه كنديسيخدمات مورد نظر خود را بنو ايقسمت نام كاال  نيا در

 ياختصار نام
 كامال منحصر به فرد باشد . ديبا يكه نام اختصار دي. توجه كنديسيخدمات را بنو ايكاال  يام اختصارقسمت ن نيدر ا 

 ) بارکد (  کد
 . ديسيخدمات را بنو ايباركد كاال  ايكد  ديتوان يقسمت م نيا در

 شده باشد . لياعداد تشك ايمنحصر به فرد بوده و از حروف  ديبا كد

باركد را با استفاده از اسكنر باركد  ايثبت كرده  يباركد كاال را به صورت دست ديتوان يم ديكن ياز باركد استفاده م اگر

 قسمت درج شود. نيتا در ا ديبخوان

 فرض شيپ انبار
دارد و در  ازيكه تنها كاال است كه به انبار ن دي. توجه داشته باشديقسمت انتخاب كن نيدر ا ديتوان يفرض كاال را م شيپ انبار

از دكمه  ديتوان ياصالح انبارها م ايانبارها و  ستيل ـدنيد يباشد. برا يفعال  م ريقسمت غ نيشده، ا يخدمات معرفمورد 

 . ديكن دهقسمت استفا نيكنار ا نيذره ب

  يحداقل موجود
 .  ديسيقسمت بنو نيمورد نظر را در ا يكاال يموجود حداقل

تعداد كمتر شود. در هنگام  نياز ا ديشما نبا يست كه مقدار كاالهاموضوع ا نيا انگريقسـمت ب نينوشته شده در ا عدد

 دهد . يعدد كمتر شود برنامه به كاربر هشدار م نيشما از ا يفروش اگر تعداد كاالها

  يحداکثر موجود
 . ديسيقسمت بنو نيمورد نظر را در ا يكاال يموجود حداكثر

شود برنامه به كاربر هشدار  شتريقسمت ب نيشده در ا ياز عدد معرف ديمورد نظر در هنگام خر يكه تعداد كاال يصورتـ در

 دهد . يم

 فرض  شيبخش پ
 . ديقسمت انتخاب كن نيدر ا ديتوان يخدمات را م ايفرض كاال  شيپ بخش

 .ديقسمت استفاده كن نيكنار ا نياز دكمه ذره ب ديتوان ياصالح آنها م ايبخش ها و  ستيل دنيد يبرا

حاصــل از فروش كاال در آن بخش خود را  انيشود كه سود و ز يبخش باعث م كيخدمات به  ايكاال  كيكردن  وابسته

 نشان دهد.

 واحد  نوع
شوند حتما  يفروش م اي دياز واحد خر يكه با كسر ييكاالها يكه برا ديباشد دقت كن ياعشار ايتواند كامل  ينوع واحد م 

 . دياستفاده كن ياز واحد اعشار
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  واحد خرده
 ني. نوشتن واحد در ا ديسيقسمت بنو نيدر صورت عدم وجود در ا ايقسمت انتخاب كرده و  نيخدمات را در ا ايكاال  واحد

 . دياستفاده كن زيكاال ها ن ريسا يشده برا فياز واحد تعر ديشود كه دفعات بعد شما بتوان يقسمت باعث م

 واحدها  لیتبد بیضر
 دو واحد خرده و عمده باشد . يشود كه كاال شما دارا ياستفاده م يزمان يقسمت برا نيا

 واحدها مشخص خواهد كرد كه هر واحد عمده شامل چند واحد خرده است . ليتبد بيضر

اگر  ايخواهد بود  1888واحدها برابر  ليتبد بي، ضر ديكرده ا يمعرف لوگرمياگر واحد خرده را گرم و واحد عمده را ك مثال

 باشد. 12 اي 7توانند  يواحدها م ليتبد بيو واحد خرده عدد است ضرواحد عمده شما كارتن 

 تواند برابر صفر باشد . يگاه نم چيواحدها ه ليتبد بيكه ضر ديكن توجه

 عمده  واحد
 . ديسيبنو ايقسمت انتخاب كرده و  نيخدمات مورد نظر را در ا ايعمده كاال  واحد

 بر ارزش افزوده  اتيمشمول مال 

اضافه  اتيمال نيا زانيبر ارزش افزوده شده و در فاكتور م اتيشده مشمول مال يمعرف يكاال ديبزن كيمت را تقـس نيا اگر

 .  ديمشخص كن هياول ماتيدر قسمت تنظ ديتوان يبر ارزش افزوده را م اتيمال زانيگردد. م يم

  متيق
درصد سود در  ايو مبلغ  ديخر متياز ثبت ق فروش پس متي، ق ديسيقسمت بنو نيدرصد سود را در ا اي، مبلغ  ديخر متيق

 . ديسيدر قسمت مربوطه بنو زيرا ن متيق يسطحها ديتوان ي. منوشته خواهد شد كيقسمت فروش به صورت اتومات

 تواند به كاربر در هنگام فروش كاال كمك كند. يفروش م متيق يسطحها

 كند . يم رييتغ فيبه مبلغ تخف زيمبلغ سود ن لديف  -فروش  متيبه ق ديخر متيق لديف رييبا تغ

   اتيخصوص
شود كه در  يكاال باعث م كيبه  تيخصوص كي يتواند به كاال وابسته شود. وابستگ ياست كه م يژگيو كي تيخصوص

وارد انبار شده و با همان  تيتا كاال با آن خصوص ديشده را انتخاب نما يمعرف تيفروش، كاربر بتواند خصوص اي ديهنگام خر

 از انبار خارج شود .  تيخصوص

، ع. از قسمت نوديسيمورد نظر را بنو حيو توض تي. در پنجره باز شده نام خصوصديكن كيكل ديجد اتيدكمه خصـوص يرو

 .  ديرا انتخاب كن تينوع خصوص

  کيت
دهد و  ين مخود را نشا فروش كاال به صورت  اي ديشده در هنگام خر فيتعر تيخصوص  ت،ينوع از خصوص نيانتخاب ا با

( قابل مشاهده  True تي( ) خصوص  False:  تيفاكتور به صورت ) خصوص حاتي. فروش در قسمت توض ديدر فاكتور خر

و  ديدر خر ي)اجبار ايفروش (  اي ديدر خر ياري)اخت يارتهااز عب يكي تيانتخاب نوع خصوص نيرياست. اگر در قسمت ز

را انتخاب كرده  ياريبا توجه به نوع انتخاب شما متفاوت خواهد بود.  اگر اختعكس العمل برنامه  ديفروش ( را انتخاب كن

شد كه حتما نوع  ديملزم خواه ديرا انتخاب نمود ياگر اجبار يداشت ول دينخواه تيبه انتخاب نوع خصوص يالزام ديباش

 شده در برنامه صادق است . يمعرف اتيتمام خصوص يمورد برا ني. ادييفروش انتخاب نما اي ديرا در هنگام خر تيخصوص
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كاال خواهد  ريناپز ييشده جزء جدا يمعرف تيخصوص ديبزن كيرا ت« در نظر گرفته شود  يدر محاسبه موجود» عبارت  اگر

صورت برنامه اجازه فروش آن كاال را به  نيا ريدر غ ديمورد نظر را انتخاب كن تيخصوص ديبود و حتما در هنگام فروش با

 اد .كاربر نخواهد د

كاال در نظر  يفرض برا شيپ تيخصوص كيبه عنوان  تيخصوص نيا ديبزن كيرا ت« فرض  شيخورده پ كيت»عبارت  اگر

 گرفته خواهد شد .

 .ديكن تيانجام شده را رو ينمونه كارها ديتوان يپنجره م نيسمت چپ ا در

  ستيانتخاب از ل
باز شونده در هنگام  ستيكاال را از ل كي تيكاربر بخواهد خصوصشود كه  يبه كار گرفته م يزمان يبرا تينوع از خصوص نيا

 .ديفروش انتخاب كن اي ديخر

در  يارياخت اي ياجبار يحالتها  د،يسيمورد نظر بنو يمورد نظر را در قسمتها حاتيو توض تينام خصوص شيحالت پ مشابه

 ري. مقا دديسيبنو« قابل قبول  ريمقاد» در قسمت  را تيخصوص نيا يقابل قبول برا ريو فروش را انتخاب نموده و مقاد ديخر

 و فروش و هنگام انتخاب كاال به كاربر نشان داده خواهد شد . ديقسمت در هنگام خر نيشده در ا فيتعر

 عدد
به  تيعدد را به عنوان خصوص كيفروش  اي ديدر هنگام خر ديتوان يو وابسته كردن آن به كاال م تيخصوص نيا يمعرف با

 باشد .  ياعشار اي يتواند منف يعد د م كي ديكن يها مشاهده م نهي. همانطور كه در قسمت گزديسبت دهكاال ن

  متن
در  تيخصوص كيتوان هم عدد و هم متن را به عنوان  يتفاوت كه م نيعدد است با ا تيمشابه خصوص قايدق تيخصوص نيا

 .  ديسيبنو زيرا ن تيخصوص نيا يبرا يشنهاديپ ريمقاد د،يتوان يها م نهيكرد. در قسمت گز فيقسمت تعر نيا

  

 

 یطوالن متن
كاال نسبـت  كيرا به  اليمانند شماره سر يطوالن يبا متن تيخصوص كي ديكه قصد دار ديبه كار ببر يرا هنگام يطوالن متن

جدا شده اند هر كدام به  كه توسط كاما از هم يرياز هم جدا شوند. مقاد« ، » توانند با كاما  يقابل قبول م ري. مقادديده

 .  رنديگ يقرار م ادهجداگانه مورد استف تيخصوص كيعنوان 

   خیتار
 متن است . ايعدد  تيمشابه خصوص قهيدق زين تيخصوص نيا

 يكه دارا ييكاالها يبرا تيخصوص نيكاال نسبت داد. ا كيرا به  خيتار تيخصوص نيتوان با استفاده از ا يتفاوت كه م نيبا ا

 كاربـــرد دارد .   ــاريباشــند بس يانقضاء م اي ـديتول خيتار

 گروه 
كسب  يباشد . برا يچند گروه م اي كيشخص به  كيمشابه وابسته كردن  قايچند گروه،  دق اي كيكاال به  كيوابسته كردن 

 .   ديگروه در اشخاص مراجعه كن يبه قسمت معرف شترياطالعات ب

 اصالح کاال/خدمات
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. در پنجره باز شده  ديكن كياصالح كاال /خدمات را كل نهيكاال/انبار  رفته و گز يشده به منو يمعرف  ياالهااصالح ك يبرا

 . رديگيقرار م ارتانيدر اخت ريامكانات ز

 دیجد
 . شوديكاال باز م يپنجره معرف نهيگز نيا يرو كيبا كل 

  اصالح
 رييوارد شده را تغ يحال مشخصات كاال ديكن كيدكمه را كل نيرا انتخاب كرده و ا ستيشده در ل تيرو ياز كاال ها يكي 

 . ديده

  شینما
داده  شيانتخاب شده نما يمشخصات كاال ديكن كيدكمه را كل نيرا انتخاب كرده و ا ستيشده در ل تيرو ياز كاال ها يكي 

 شود . يم

  حذف
است كه  در  سال  نيكه شرط حذف كاال ا ديكن دقت ديانتخاب شده را حذف كن يكاال ديتوانيم نهيگز نيا يرو كيبا كل 

 مورد نظر انجام نشده باشد . يبا كاال ياتيعمل چيه  يجار يمال

 ها  ستيدر ل شی/ نما پنهان
انتخاب شده از  يكار كاالها ني. با انجام ا ديكن كيكل نهيگز نيا يو سپس بر رو  ديچند سطر از كاالها را انتخاب كن اي كي 

پنهان  يكاالها شيقسمت نما لترهاياست در قسمت ف يپنهان شده كاف يدوباره كاالها دنيد يشوند . برا يپنهان م ستيل

 كيدكمه كل نيا يپنهان شده  را مجددا انتخاب كرده و دوباره رو ي. حاال كاال ديكن كيرا كل لتريزده و دكمه ف كيشده را ت

 خواهد شد .   تيپنهان شده ، قابل رو يكار كاال ني، با انجام ا ديكن

 

 

  يتعداد کاردکس
كار وارد صفحه گزارش  ني. با انجام اديينما كيكاردكس كاال كل يو سپس بر رو ديسطر از كاالها  را انتخاب كن كيابتدا   

 .ديشو يو فروش م ديخر

كرده و چه  يداريخررا  يخاص چه تعداد يمحدوده زمان كيكاال در  كيحالت برنامه به شما گزارش خواهد داد كه از  نيا در

كه  ديگزارش دقت كن ني. در هنگام استفاده از استيشما در رابطه با آن كاال چ يو االن موجود ديرا فروخته ا يتعداد

 .  دييانتخاب نما نهيرا درست و به لترهايف

 .ديبرو« ها و فروخته ها دهيگزارش خر»گزارش به قسمت  نيا نهيدر زم شتريكسب اطالعات ب يبرا

 کاال  يموجود یكيتفك
شد  ديخواه يوارد پنجره ا -ديكن كيكل«كاال يموجود يكيگزارش تفك»دكمه  يسطر از كاالها  را انتخاب كرده و رو كي 

. در هنگام ديكاال مشاهده كن يشده برا فيتعر اتيكاالها را با توجه به خصوص يموجود ستيل ديتوان يكه در آن پنجره م

 . دييانتخاب نما نهيدرست و به ار لترهايكه ف دينگزارش دقت ك نياستفاده از ا

 کل   دفتر
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 کاالها  يموجود
 .ديينما تيكاال ها را رو يبود گزارش موجود ديپنجره شما قادر خواه نيدر ا 

 ها نهيقسمت گز در

 گروه
 .ديشده را انتخاب كن يمعرف يگروه از گروه ها كي

 انبار  کيتفك به
 .ديبزن كيقسمت را ت نينشان داده شود. ا كيمختلف به تفك يدر انبارها كاال كي يموجود ديدوست دار اگر

 انبار
 ني.اديانبار را انتخاب كن كيكه نام  ستين يازيكه حتما ن دي.دقت كنديقسمت انتخاب كن نيانبار مورد نظر خود را از ا نام

 باشد. يتواند كامال خال يجعبه م

 خیدر تار يموجود
 .ديقسمت وارد كن نيدر ا ديرا بدان يموجود خير آن تارد ديرا كه قصد دار يخيتار

 یارزش ریال محاسبه
 محاسبه خواهد شد. يشما همزمان با گزارش موجود يكاالها يقسمت، ارزش ريال نيزدن ا كيت با

 دياربگذ يجعبه را خال ني. اگراديانتخاب كن يگرفتن گزارش موجود يشرط را برا كي ديتوان يقسمت م نيا نيريجعبه ز در

را انتخاب « از مقدار مشخص شده شتريب ايكمتر  يموجود». اگر شرطرديگ يرا م يگزارش موجود يشرط چيبرنامه بدون ه

كمتر  اي شتريكاال ب يشده در هنگام معرف فيتعداد تعر زانيتعدادشان از م هدهد ك يرا به شما نشان م ييبرنامه كاالها ديكن

 است . 

گرفتن  گزارش را  يتعداد مورد نظر برا نيريز يدرجعبه ها ديتوان يم د،يرا انتخاب كن«از  شتريب ايكمتر  يموجود»شرط  اگر

 ديكه شما مشخص كرده ا يگذارد كه تعدادشان از تعداد يشما م اريرا در اخت ييحالت برنامه گزارش كاالها ني. دراديسيبنو

 باشد. شتريب ايكمتر 

 قسمت اطالعات در
گزارش  يكاالها يارزش ريال-ها فيگردد. تعداد رد يدر رابطه با گزارش به شما ارائه م يتصرقسمت اطالعات مخ نيا در

 اطالعات هستند.  نيگزارش گرفته شده از جمله ا يشده و جمع تعداد كاالها

  اطالعات
 نيكاال،  آخر يوداز جمله موج يكار اطالعات ني. با انجام اديكن كياز سطرها را انتخاب كرده و دكمه اطالعات را كل يكي 

 كاربر قرار خواهد گرفت .  اريو فروش در اخت ديخر متيفروش و متوسط ق متيق نيآخر د،يخر متيق

  یبازخوان
 كند . يم يشما بازخوان يرا برا ازياعمال شده، اطالعات مورد ن يـــلترهايدكمه با توجه به ف نيا 

 جستجو
كردنشان  دايآنچه را كه قصد پ ديتوان يپنجره م نيشد . در ا ديجو خواهدكمه وارد پنجره جست نيا يكردن بر رو كيبا كل 

 . ديكن كينوشته و دكمه جستجو را كل ديرا دار
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 ها متيق یگروه رييتغ
 .   ديكن كيدكمه كل نيا يچند سطر را انتخاب كرده و بر رو اي كي 

فرض  شيفروش پ اي ديخر متيكاهش ق اي شيزامورد نظر خود را انتخاب كرده و نسبت به اف ماتيپنجره باز شده تنظ در

 كند .  دايكاهش پ اي شيافزا يدرصد اي ياليتواند به صورت ر يكاالها م متي. قـ ديكاالها اقدام كن

 (Esc)بستن
 دكمه پنجره موردنظر بسته خواهد شد نياستفاده از ا با

 چاپ
 .ديچاپ استفاده كن يبرا نهيگز نيا از

 ها  لتريف
 كيپنهان شده و  كل يزدن نشان دادن كاالها كيت ايگروه از كاالها  كيانتخاب  ايكاال  كياز نام  يبخش ايبا نوشتن نام  

 . دينيشده را بب لتريمشابه با نام ف  يفهرست كاالها ديتوانيم لتريدكمه ف يكردن بر رو

 انبار جدید

 انبار یمعرف
 .  دياقدام كن ريز قياز دو طر ديتوان يانبار م يمعرف يبرا

 انبارها يمعرف نهيو گز هياول ماتيتنظ يمنو -1

 ديانبار جد نهيكاال،انبار و گز يمنو -2

را  ياحتمال حاتيو توض يرو نام، نام اختصار شي. در پنجره پديرا انتخاب كن ديانبار جد نهيكاال،انبار رفته و گز يمنو به

 يكيخود  قهيها با توجه به نوع كار و سل نهيسمت گزو در ق اوردهيبه وجود ن يريي. در قسمت مشخصات حساب تغديسيبنو

انبار((را در نظر  نيا يكاالها يبرا  يمنف يقسمت ))موجود ي))اجازه نده((را برااي((دهب غامي(())پ ريبگ دهي))ناد نهياز سه گز

 .ديكن دييگرفته و پنجره را تا

 اصالح انبار 
سمت راست  يبا استفاده از ابزارها ديتوان يرو م شيدر پنجره پ دينتخاب كناصالح انبار را ا نهيكاال،انبار رفته و گز يبه منو

از آن گزارش  ايانبار  انتخاب شده  حذف نموده و  اياصالح انبار انتخاب شده  اقدام كرده  اي ديانبار جد كي فينسبت به تعر

 نبارها كمك خواهند كرد.ا تيريچاپ به شما در مد اي ،جستجو،بستنيبازخوان ندابزارها مان ري. ساديريبگ

كردن نام آن  لتريانبار نسبت به ف كياز نام  يبخش ايبا نوشتن نام   ديتوان يصفحه م نيو سمت راست هم نييقسمت پا در

 .دييانبار اقدام نما

 گزارش موجودي کاالها
 در اين پنجره شما قادر خواهيد بود گزارش موجودي كاال ها را رويت نماييد.

 هادر قسمت گزینه 

 گروه
 يك گروه از گروه هاي معرفي شده را انتخاب كنيد.

 به تفكيک انبار
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 قسمت را تيك بزنيد.  اين اگر دوست داريد موجودي يك كاال در انبارهاي مختلف به تفكيك نشان داده شود.

 انبار
اين  يك انبار را انتخاب كنيد. دقت كنيد كه حتما نيازي نيست كه نام نام انبار مورد نظر خود را از اين قسمت انتخاب كنيد.

 جعبه مي تواند كامال خالي باشد.

 موجودي در تاریخ
 تاريخي را كه قصد داريد در آن تاريخ موجودي را بدانيد در اين قسمت وارد كنيد.

 محاسبه ارزش ریالی 
 محاسبه خواهد شد. ارزش ريالي كاالهاي شما همزمان با گزارش موجودي، با تيك زدن اين قسمت،

اگراين جعبه را خالي بگذاريد  در جعبه زيرين اين قسمت مي توانيد يك شرط را براي گرفتن گزارش موجودي انتخاب كنيد.

انتخاب  «موجودي كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده» اگر شرط برنامه بدون هيچ شرطي گزارش موجودي را مي گيرد.

 تعدادشان از ميزان تعداد تعريف شده در هنگام معرفي كاال رنامه كاالهايي را به شما نشان مي دهد كهب كنيد،

را انتخاب كنيد.مي توانيد درجعبه هاي زيرين تعداد مورد نظر براي مشخص كردن  «موجودي كمتر يا بيشتر از »اگر شرط  

عدادي كه شما ت دراين حالت برنامه گزارش كاالهايي را در اختيار شما مي گذارد كه تعدادشان از گزارش را بنويسيد.

 ر يا بيشتر باشد.مشخص كرده ايد كمت

 در قسمت اطالعات
ارزش ريالي كاالهاي گزارش  -تعداد رديف ها طه با گزارش به شما ارائه مي گردد.ت اطالعات مختصري در رابدر اين قسم

 شده و جمع تعداد كاالهاي گزارش گرفته شده از جمله اين اطالعات هستند.

 

 دي کاالهادر قسمت گزارش موجو

 کاردکس کاال
با انجام اين كار وارد صفحه گزارش  ابتدا يك سطر از گزارش را انتخاب كنيد و سپس بر روي كاردكس كاال كليك نماييد.

 خريد و فروش مي شويد.

و چه در اين حالت برنامه به شما گزارش خواهد داد كه از يك كاال در يك محدوده زماني خاص چه تعدادي را خريداري كرده 

 تعدادي را فروخته ايد و االن موجودي شما در رابطه با آن كاال چيست.

 برويد. «گزارش خريده ها و فروخته ها»براي كسب اطالعات بيشتر در زمينه اين گزارش به قسمت 

 گزارش تفكيكی موجودي کاال
وارد پنجره اي   -كليك كنيد «گزارش تفكيكي موجودي كاال»يك سطر از گزارش موجودي را انتخاب كرده و روي دكمه 

كه در آن پنجره مي توانيد ليست موجودي كاالها را با توجه به خصوصيات تعريف شده براي كاال مشاهده  خواهيد شد،

 كنيد.

 در اين حالت موجودي كاالي انتخاب شده به تفكيك خصوصيت هاي تعريف شده نشان داده مي شود.

 انبار را نيز انتخاب كرده و يا گزارش را به تفكيك انبارها بگيريد.نام  همچنين مي توانيد در اين گزارش،

 مي توانيد تاريخي را كه قصد پيدا كردن موجودي را داريد نيزانتخاب نماييد. در اين پنجره،
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ضبط گزارش ويا ارسال ايميل و فاكس استفاده   -چاپ  -جستجو –از سايردكمه هاي اين قسمت مي توانيد براي بازخواني 

 نيد.ك

 گزارش تفكيكی موجودي کاال
وارد پنجره اي  -كليك كنيد «گزارش تفكيكي موجودي كاال»يك سطر از گزارش موجودي را انتخاب كرده و روي دكمه  

كه در آن پنجره مي توانيد ليست موجودي كاالها را با توجه به خصوصيات تعريف شده براي كاال مشاهده  خواهيد شد،

 كنيد.

 جودي كاالي انتخاب شده به تفكيك خصوصيت هاي تعريف شده نشان داده مي شود.در اين حالت مو

 همچنين مي توانيد در اين گزارش،نام انبار را نيز انتخاب كرده و يا گزارش را به تفكيك انبارها بگيريد.

 مي توانيد تاريخي را كه قصد پيدا كردن موجودي را داريد نيزانتخاب نماييد. در اين پنجره،

ضبط گزارش ويا ارسال ايميل و فاكس استفاده  -چاپ -جستجو –سايردكمه هاي اين قسمت مي توانيد براي بازخواني از 

 كنيد.

 

 

 

 

 

 
 صفحه  فهرست موضوعی

 3   نصب برنامه 

  نصب قفل
 

 3 

 ه اندازي برنامه ) نسخه غير شبكه (را
 

 4 

  راه اندازي برنامه ) نسخه شبكه (
 

 4 

 اجراي برنامه
 

 5 

 6  هبه روز رسانی برنام          

 معرفی کردن اشخاص
 8 

 9   مشخصات فرد 
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 9  عنوان

 9  شرکت

 9  نام

 9  نام خانوادگی

 9  نام مستعار

 9  سقف اعتبار

 9   عنوان شغلی

 9  کد اقتصادي

 9  خصوصی

 9  توضيحات

 11   تماس ها

 11  گروه

 11  کارمند

   بازاریاب
 11 

 11  سهامدار

 12  اصالح شخص

 12  جدید

  اصالح
 12 

 12   حذف

 12   صورتحساب

 12   حساب معوقه

 12   حساب اشخاص

 13   اطالعات

 13   بازخوانی

 15   جستجو

 15   معرفی کردن بخش ها
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 15  مروري بر  این پنجره  

 15   جدید

 16   اصالح

 16   نمایش

 16  حذف

 16  گزارش

 16   یبازخوان

  جستجو
 18 

 18  انبار يمعرف

 19   انبار اصالح

 19  هاکاال یمعرف

 19  پنجره  نیبر ا يمرور

 مشخصات کاال

 

 نوع 

 19 

 19  نام

 19   ياختصار نام

 21   ) بارکد ( کد

 21  ضفر شيانبار پ

 21   يحداقل موجود

 21   يحداکثر موجود 

 21   فرض شيبخش پ

 21   واحد نوع

 21   واحد خرده

 21   واحدها لیتبد بیضر

  واحد عمده
 21 

 21   بر ارزش افزوده اتيمشمول مال
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 21   متيق 

 21    اتيخصوص

 22   کيت 

 ستيانتخاب از ل
 22 

 22  عدد

 23  متن

 23  یمتن طوالن

 23 23 تاریخ

 23    گروه

 23   اصالح کاال 

 23  دیجد

  اصالح
 24 

 24   شینما

 24   حذف

 24   پنهان / نمایش در ليست ها

 24   تعداديکاردکس 

 24   تفكيكی موجودي کاال

 24   دفتر کل 

 24   موجودي کاالها

 24    ها نهیقسمت گز در

 24  گروه

 25   انبار کيبه تفك

 25  انبار

 25  خیدر تار يموجود

 25  یمحاسبه ارزش ریال

 25  قسمت اطالعات در
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 25   اطالعات

 25   یبازخوان

 25  جستجو

 26  تغيير گروهی قيمت ها

 26  (Escبستن)

 26  چاپ

 28   ها لتريف

 28  معرفی صندوق

 28   اصالح صندوق

 28   جدید

 28   اصالح

 28   نمایش

 28   حذف

 29  گزارش 

 29   یبازخوان

 29   جستجو

 29   چاپ

 اطالعات
 29 

 فيلتر ها
  

  معرفی بانک
 

 31 

 اصالح بانک 
 

 31 

  دسته چک
 

 31 

  اصالح دسته چک
 

 32 

 جدید
 

 32 
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 ح اصال
 

 32 

 نمایش
 

 32 

  حذف
 

 32 

  گزارش
 

 32 

 بازخوانی

 

 32 

 جستجو

 

 32 

  بستن

 

 32 

 چاپ

 

 32 

  اطالعات
 

 32 

  فيلتر ها
 

 34 

 معرفی هزینه ها و درآمدها
 

 34 

 درآمدهااصالح هزینه ها و 
 

 34 

 اصالح نوع هزینه ها / درآمدها
 

 34 

 /درآمدنهیهز اصالح
 

 34 

 دی/درآمد جدنهیهز
 

 34 

 درآمد نهیهز شینما
 

 35 

 درآمد نهیحذف هز
 

 35 



 جوان افزار شيرازشرکت  

 

 151 

ري جوان                                              23221721150-1745427-1745432تلفن اهي شرکت :                                       راهنماي استفاده از رنم افزار حسابدا
website: www.javanafzar.ir 

 لترهايف
 

 35 

 گزارش
 

 36 

 پرداخت هزینه یا دریافت درآمد
 

 38 

  سند افتتاحيه
 

 38 

  نگاهی به سند افتتاحيه
 

 38 

 صندوق ها
 

 38 

 بانک ها
 

 38 

 حساب اشخاص
 

 39 

 چک هاي پرداختی
 

 39 

 چک هاي دریافتی
 

 41 

 موجودي کاال
 

 41 

 سایر

 

 43 

 43  خرید

 43  مروري بر پنجره خرید

 شماره سند
 43 

 تاریخ

 فاکتور)شماره فاکتور(
   

 43 

 شخص

 

 43 
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نوشتن نام،نام خانوادگی یا بخشی از 

 ام و نام خانوادگین

 44 

 44  باز کردن منوي باز شونده

یا  page downاستفاده از دکمه 

 "شخص"ذره بين کنار جعبه 

 44 

 44  بازاریاب

 45  اضافه به ليست

 45  تنظيم کردن ستون ها در فاکتور

 45  کوچک یا بزرگ کردن ستون ها

 46  حذف ستون ها

 46  یه حساب فاکتورتسو

 46  نقدي

 47  اعتباري

 47  قسطی

 48  انتقال از/ یا به حساب شخص

 48  پرداخت چک

 48  مرجوع چک هاي پرداختی

 49  کارت بانک

 49  واریز به حساب)دریافت(

 پرداخت 

 ودریافت مستقيم از بانک)اینترنتی(

 51 

 51  دریافت چک

 51  خرج چک

 51  مرجوع چک خرجی

 51  تخفيف

 52  درآمد ، هزینه
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 52  سند)سایر حساب ها(

 52  ثبت نهایی فاکتور خرید

 53  ثبت

 53  ثبت و چاپ

 53  انصراف

 F12  53از صندوق...وچاپ 

 53  اصالح خرید

 53  مروري بر پنجره اصالح خرید

 53  خرید جدید

 54  اصالح خرید

 54  نمایش خرید

 54  حذف خرید

 54  وارسال فاکتورپ چا

 54  چاپ و ارسال حواله انبار

 54  چاپ و ارسال رسيد وجه

 55  بازخوانی

 55  جستجو

 55  (Escبستن)

 55  چاپ

 55  فيلترها

 55  تاریخ

 55  شبيه

 55  دکمه حذف 

 بازگشت از خرید
 55 

 55  تاریخ

 56  فاکتور
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 56  شخص

 56  یاببازار

 57  اضافه به ليست

 57  اصالح بازگشت از خرید

 57  (F4بازگشت از خرید جدید )

 57  اصالح بازگشت از خرید

 57  نمایش بازگشت از خرید

 58  دحذف بازگشت از خری

 58  فروش

 58  مروري بر پنجره فروش

 58  شماره سند

 59  فاکتور)شماره فاکتور(

 59  شخص  

نوشتن نام،نام خانوادگی یا بخشی از 

 نام و نام خانوادگی

 59 

 59  باز کردن منوي باز شونده

یا  page downاستفاده از دکمه 

 "شخص"ذره بين کنار جعبه 

 59 

 59  بازاریاب

 61  اضافه به ليست

 61  تنظيم کردن ستون ها در فاکتور

 61  کوچک یا بزرگ کردن ستون ها

 61  حذف ستون ها

 61  تسویه حساب فاکتور

 62  نقدي

 62  اعتباري
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 63  قسطی

 63  انتقال از/ یا به حساب شخص

 63  پرداخت چک

 64  مرجوع چک هاي پرداختی

 64  کارت بانک

 64  واریز به حساب)دریافت(

پرداخت ودریافت مستقيم از 

 ی(بانک)اینترنت

 65 

 65  دریافت چک

 66  خرج چک

 66  مرجوع چک خرجی

 66  تخفيف

 67  درآمد ، هزینه

 67  سند)سایر حساب ها(

 67  ثبت نهایی فاکتور فروش

 68  ثبت

 68  ثبت و چاپ

 68  انصراف

 F12  68از صندوق...وچاپ 

 68  اصالح فروش

 68  مروري بر پنجره اصالح فروش

 68  فروش جدید

 69  اصالح فروش

 69  نمایش فروش

 69  حذف فروش

 69  پ وارسال فاکتورچا
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 69  چاپ و ارسال حواله انبار

 69  چاپ و ارسال رسيد وجه

  69 

 71  بازخوانی

 71  وجستج

 71  (Escبستن)

 71  چاپ

 71  فيلترها

 71  تاریخ

 71  شبيه

 71  دکمه حذف 

 بازگشت از فروش
 71 

 71  ندشماره س

 71  تاریخ

 71  فاکتور

 71  شخص

 71  بازاریاب

 72  اضافه به ليست

 72  اصالح بازگشت از فروش

 72  (F4بازگشت از فروش جدید )

 72  اصالح بازگشت از فروش

 72  نمایش بازگشت از فروش

 73  حذف بازگشت از فروش

 73  دیفاکتور خر شيپ

 74  دیفاکتور خر شيپ الحاص

 74  فاکتور فروش شيپ
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 75   فاکتور فروش شياصالح پ

 76  گزارش خریده ها و فروخته ها

 78  گزارش فاکتور هاي خریدوفروش

 پرداخت و دریافت

 

 78 

 78  مروري بر این پنجره

 78  شماره سند

 78  تاریخ

 78  عمليات

 78  شخص

 79  مربوط به بدهيها

 79  ات پرداخت و پرداختعملي

 79  اصالح پرداخت و دریافت

 79  مروري بر این پنجره

 79  پرداخت / دریافت جدید

 79  اصالح پرداخت/دریافت

 79  نمایش پرداخت/دریافت

 79  حذف پرداخت/دریافت

 79  چاپ/ارسال  رسيد وجه

 79  پ/ارسال سندچا

 79  بازخوانی

 81  جستجو

 81  بستن

 81  چاپ

 82  فيلترها

 82  وام
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 82  مشخصات سند-1

 82  عمليات

 82  در جعبه عمليات

 82  در جعبه شخص

 بخش
 83 

 نحوه دریافت وجه
 83 

 83  نحوه باز پرداخت وجه

 83  ثبت عميات

 85  اصالح وام

 85    کارمندان

 85  ي بر قسمت هاي این بخشمرور

 85  اصالح کارمند

 85  پرداخت حقوق

 85  شماره سند

 85  تاریخ

 85  عمليات

 86  کارمند

 86  حساب

 86  بخش

 86  شيوه پرداخت یا دریافت

 86  اصالح حقوق

 89  گزارش حقوق ها 

 89  سرمایه گذارها

 89  مروري بر گزینه هاي این منو

 89  ه گذارهااصالح سرمای

 89  سرمایه جدید
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 89  مروري بر این پنجره

 89  شماره سند

 89  تاریخ

 91  سرمایه گذار

 91  حساب

 عمليات

 

 91 

 91  شيوه هاي پرداخت و دریافت

 91  اصالح سرمایه

 92  گزارش سرمایه ها

 92  برداشت جدید

 92  مروري بر این پنجره 

 92  شماره سند

 92  تاریخ

 92  عمليات

 92  سرمایه گذار

 92  حساب

 93  شيوه هاي پرداخت و دریافت

 93  اصالح برداشت ها

 95  گزارش برداشت ها

 95  صندوق و تنخواه

 95  صندوق جدید

 95  اصالح صندوق

 95  انتقال بين صندوق ها 

 96  اصالح انتقال بين صندوق ها
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 96  واریز به صندوق

 97  ه صندوقاصالح واریز ب

 99  گزارش

 99  بانک و چک

 99  بانک جدید

 اصالح بانک

 

 99 

 99  دسته چک

 111  اصالح دسته چک 

 111  چک هاي دریافتی

 111  مروري بر ابزارها

 111  نمایش

 111  اصالح عمليات

 111  پاس کردن انتخاب شده ها

 112  برگشت زدن انتخاب شده ها

 113  تخاب شده هابه حساب گذاشتن ان

 113  باز خوانی

 113  جستجو

 113  بستن

 113  چاپ

 113  اطالعات

 113  فيلترها

 113  سر رسيد از

 113  دریافت از

 113  نام بانک شبيه

 113  وضعيت
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 113  نگاهی به ستون هاي این پنجره

 113  دریافت از

 114  صاحب حساب

 114  مبلغ

 114  سررسيد

 114  بانک

 شماره چک

 

 114 

 114  وضعيت

 114  برگشت خورده

 114  به حساب گذاشته شده

 114  خرج به

 115  پاس کردن چک دریافتی

 115  برگشت زدن چک دریافتی

 116  به حساب گذاشتن چک دریافتی

 116  چک هاي پرداختی

 116  مروري بر ابزار این پنجره

 116  نمایش

 116  اصالح عمليات

 116  پاس شدن انتخاب شده ها

 117  برگشت خوردن انتخاب شده ها

 117  دسته چک جدید

 117  اصالح دسته چک جدید

 117  بازخوانی

 117  بستن

 117  چاپ
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 117  اطالعات

 117  فيلترها

 117  نگاهی به ستون هاي این پنجره

 117  برگشت خورده ها

 117  پاس شدن چک پرداختی

 117  وردن چک پرداختیبرگشت خ

 118  انتقال بين بانک ها

 اصالح انتقال بين بانک ها

 

 118 

 118  حواله به حساب دیگران

اصالح حواله/واریز به حساب 

 دیگران

 118 

 118  واریز به حساب

 118  اصالح واریز به حساب 

 119  گزارش بانک ها

 119  مروري بر ابزارها

 119  دفتر کل/معين

 119  ز خوانیبا

 119  جستجو

 119  بستن

 119  چاپ

 119  ضبط گزارش

 119  ارسال ایميل

 119  ارسال فاکس

 111  صورتحساب بانک

 111  کاالو انبار
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 111  کاال،خدمات جدید

 111  اصالح کاال/خدمات

 111  انبار جدید

 111  اصالح انبار

 111  گزارش موجودي کاالها

 111  هادر قسمت گزینه 

 111  گروه

 111  به تفكيک انبار

 111  انبار

 موجودي در تاریخ

 

 111 

 111  محاسبه ارزش ریالی

 111  در قسمت اطالعات

 111  در قسمت گزارش موجودي کاالها

 111  کاردکس کاال

 111  گزارش تفكيكی موجودي کاال

 111  گزارش تفكيكی موجودي کاال

 112  خته هاگزارش خریده ها و فرو

 112  گزارش فاکتورهاي خرید و فروش

 112  گزارش کاردکس کاال

 112  تنظيمات اوليه

 112  معرفی اشخاص

 112  کاالها

 112  معرفی حساب ها

 112  صندوق

 112  بانک ها
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 112  انبارها

 114  دارایيهاي ثابت

 114  تنظيمات اوليه

 114  معرفی اشخاص

 114  کاالها

 114  رفی حساب هامع

 114  صندوق ها

 114  بانک ها

 114  درآمدها/هزینه ها

 114  انبارها

 دارایيهاي ثابت

 

 114 

 114  اسناد پرداختی

 114  اسناد دریافتی

 114  مواد مصرفی

 114  تخفيف ها

 115  کاربرها

 115  معرفی انبارها 

 115  بخش ها

 115  سند افتتاحيه

 115  سایر حسابها

 115  دفتر کل

 115  تنظيمات

 115  عمومی

 115  نام این صندوق

 116 یادآورد چک هاي پرداختی / 
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 دریافتی

 116  جلوگيري از بدهكار شدن اشخاص

 116  مشخصات موسسه

 116  ارسال ایميل

 116  چاپ

 116  ظاهر برنامه

 116  خرید و فروش

 117  موسسات

 119  بستن سال مالی

 119  گزارش ها

 119  نكته هاي کلی

 119  دفتر روزنامه

 دفتر کل

 

 121 

 121  موجودي کاال

 121  عمليات ها

 121  ترازنامه

 121  حساب اشخاص

 121  صورت حساب تفضيلی شخص

 121  حساب سر رسيد دار

 121  صورت حساب بانک 

 121  موجودي بانک

 121  تفكيكی موجودي کاال

 121  کاالکاردکس 

 خریده ها و فروخته ها
 121 

 121  فاکتورهاي خرید و فروش
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 121  چک هاي پرداختی

 121  موجودي کاال

 121  چک هاي دریافتی 

 121  سود بخش ها

 123  گزارش تفضيلی سود بخش ها

 123  چاپ

   چاپ فاکتور

         

      

 


