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 کال منوی  

 ثبت کال 

توان از منوی صفحه اصلی، گزینه ثبت  کنیم. می افزار وارد می در قسمت ثبت کاال، مشخصات کاال را جهت معرفی به نرم 

 باشد. های زیر می به این صفحه دسترسی پیدا کرد، این بخش شامل قسمت   F2کاال و یا با فشردن کلید  

 
 ( 1تصویر شماره ) 

کد  در این قسمت  توان اسکن کرد.  برای ثبت بارکد کاال، بارکد محصوالت را به وسیله بارکدخوان می   بارکد: - 1

  باشدنماییم. در صورتی که کاال فاقد بارکد  کرده و یا به صورت دستی وارد می کاال را توسط بارکدخوان اسکن  

 . نباشد رقم کمتر    4  از   کد کاال   ارقام تعداد  توانیم بارکدی دلخواه به کاال اختصاص دهیم. بهتر است  می 

 ( باشدمی  اجباریاین گزینه )  کنید.کاالی مورد نظر را وارد نام  نام: -2

 کنیم.  وارد می   قسمت در این  کاال را  فروش  قیمت    قیمت فروش:   - 3

 صورتاین    باشد در  کمتر   است  درج شده از قیمتی که روی کاال  کاال  اگر قیمت فروش    قیمت روی کال: -4

 را وارد کرد.  ثبت شده استتوان قیمتی را که روی کاال می

 40000این کاال را  قیمت  است اما ما در فروشگاه    ریال  50000عنوان مثال قیمت روی کاالی مورد نظر ما  هب

  ریال  40000کنیم و  وارد می  قیمت روی کالرا در کادر    ریال  50000  بنابراین.  عرضه کنیمخواهیم  می  ریال

 کنیم. وارد می قیمت فروشرا در کادر 

 .  شودنشان داده می به عنوان تخفیف در فاکتور فروش  عدداختالف این دو 
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ن قیمت در  د رسند، نیازی به وارد کر در فروشگاه کاالها با قیمت درج شده بر روی آن به فروش می اگر   : نکته 

 نیست.   بخش قیمت روی کاال 

درصد   ارزش افزوده به صورت مستقل از قیمت فروش در سیستم نگهداری گردد، اگر بخواهیم مالیات   مالیات:   - 5

 کنیم. مالیات را در این قسمت وارد می 

با ورود به این  .  شویم می   لیست کال وارد پنجره   با کلیک کردن بر روی    جستجو در لیست کال:   - 6

 مشخصات آن اعم از نام کاال و یا بارکد جستجو کرد. توان کاالی مورد نظر را براساس  مت می س ق 

یک بارکد        یا ساختن یک بارکد جدید، برای کاالهای بدون بارکد با کلیک بر روی دکمه برای تولید    : بارکد جدید   - 7

 شود. جدید توسط سیستم ساخته می 

ایم  که ثبت کرده ن کاالهایی  آخری از  کاال    20لیست    ، در کادر سمت راست مشخصات کاال :  لیست کالهای ثبت شده   - 8

 گردد. امکان ویرایش اطالعات کاال فراهم می   هر ردیف . با دوبار کلیک بر روی  شود نمایش داده می 

   زبانه اطالعات تکمیلی )واحد کال(: 

اطالعات تکمیلی کاال و  توان ثبت کرد  در قسمت پایین فرم ثبت کاال، اطالعات تکمیلی کاالی موردنظر را می 

 کاربرد آنها به شرح زیر آورده شده است. 

 
 ( 2تصویر شماره ) 

اگر کاالیی را که تعریف و    باشد میتعداد    ،ها کاال واحد  برای    افزارنرمپیش فرض    کالی تعدادی و وزنی:

این صورت ، در  کنیمانتخاب میبرای آن  گزینه کاالی وزنی را    برسد صورت وزنی به فروش  هکنیم بمی

 صورت اعشار وارد کنیم. هوزن کاال را ب،  در هنگام فروش توانمی

ابزار/تنظیمات/سایر تنظیمات/تعداد ارقام اعشار  ، به منوی  در برنامه   اعشار   تعداد ارقام برای فعال کردن    :نکته
 دهیم. قرار می   3عدد  رفته و مقدار آن را برابر    در برنامه 

کاالی  امکان برای  این  انتخاب  بعد از  این گزینه برای کاالهای وزنی بسیار مناسب است    : پرسیده شود در هنگام فروش تعداد  
 . کند سوال می کاال را    یا وزن   شود که تعداد می   فرمی نمایش داده در هنگام فروش  نظر    مورد 

لیستی وجود دارد   ،فاکتور فروش  صفحهراست    سمتدر  :  در لیست کالهای منتخب نمایش داده شود
و یا کاالهایی که بارکد چاپی    کاالهایی که بارکد مخدوش دارند  ،کاالهای پرفروشبه کمک آن  توان  که می
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دسترسی    هابه راحتی به آن  نیازتا در صورت    نمایش داددر این قسمت    بندی آن وجود ندارد راروی بسته 
منتخب  لیست    تا کاال به  کرده را انتخاب    5تا    1های  توانیم یکی از لیستمیدر این صورت  پیدا کنیم،  

فروش فروشسپس    شود،اضافه    فاکتور  ب  هنگام  کلیک  دوبار  با  کالهای از  کاال  روی    رتنها  لیست 
 . شودفروش اضافه  فاکتوراقالم را به کاال  ، به راحتی آنمنتخب

 زبانه سقف موجودی

 . باشد می   این گزینه برای تعیین مرز اتمام موجودی در انبار   ، کنیم می   سقف سفارش را پر   قسمت تنها    این زبانه   در 

 
 ( 3تصویر شماره ) 

 موجود  در لیست کاالها رسید رنگ کاال    10به عدد  کاالیی  خواهیم زمانی که موجودی  به عنوان مثال می

(Ctrl+F)   باشد    10تا متوجه شویم و مجدداً سفارش دهیم. اگر تعداد موجودی بیشتر از عدد    هقرمز شد

شود و در حالتی هم که تعداد موجودی نزدیک به سقف سفارش باشد رنگ رنگ کاال سبز نشان داده می

عدد   زنیم. )به طبع اینشود. در انتها برای تکمیل این فرآیند کلید ثبت را میجی نمایش داده مینکاال نار

 به دلخواه نظر فروشنده و یا انباردار تغییر کند.( برای هر کاال تواند می

 گزارش موجودی کال: 

برای مشاهده گزارش موجودی کاال از قسمت گزارشات، گزارش کاالها، گزارش موجودی کاال را انتخاب  

  .تهیه نمائیدگزارش    فروشگاه دهد که از موجودی کاالهای  به شما این امکان را می  ارشاین گزکنیم.  می

. شودسازی میرتب  کد، کد معادل، نام، سقف موجودی، میزان سفارش و موجودی مراین گزارش براساس با

سقف سفارش   اند و وارد کردن عدد مورد نظربا زدن تیک گزینه کاالهایی که به سقف موجودی رسیده

 کمتر از آن عدد نمایش داده خواهد شد. 

 :های موجودلیست کال-10
کاال  لیست  گزینه  فشردن  موجودبا  یا   های  از  می  Ctrl+F  کلیدهای همزمان    فشردن    و  لیستی  توانیم 

   .کنیم را مشاهده در فروشگاه  ثبت شدهکاالهای 
 نظر را جستجو کنیم. مورد  کاالهایبارکد یا نام کاال،   فیلترتوانیم با استفاده از در این لیست می

تعیین   ،که قبالً توضیح داده شد  سقف سفارش وارد شده در بخش ثبت کاال   براساسبندی کاالها  رنگ
 هایی همچون حذف/ تغییر بارکد و ... وجود دارد.پایین صفحه گزینهدر   .شودمی
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از هر   از این گزینه یبرای استفاده  انتخاب  بایست کاالی موردمیابتدا  ها  ک  مربع کوچک )  کنیم  نظر را 
. الزم منظر خود را حذف کنی کاالی مورد  یمتوانمیبعد از انتخاب کاال، ( زنیمسمت راست کاال را تیک می

باشند )برای آن کاالها فاکتور فروش یا فاکتور  افزار دارای گردش مالی به توضیح است کاالهایی که در نرم
 غیرفعال کردن ها باید از گزینه  نو جهت حذف آ  وجود نخواهد داشت  امکان حذف  خرید ثبت شده باشد(

ر روی گزینه غیرفعال کردن با کلیک ب  وکنیم  نظر را انتخاب می  کاالی موردبرای این کار    استفاده شود.
 گردد. کاال از لیست کاال حذف می

نظر با    بعد از انتخاب کاالی مورد  دهیم.توانیم بارکد کاالها را تغییر  همچنین در قسمت لیست کاال می
بارکد جدید برای کاالی فوق  توانیم  شود که در آن می، کادر دیگری باز میتغییر بارکدکلیک بر روی گزینه  

 کنیم. اعمال تغییر گزینه بروزرسانی را کلیک می   درنظر بگیریم و در انتها جهت 
افزار لیست کنیم. در اینجا نرمرا کلیک می  چاپ های آن گزینه  جهت چاپ لیست کاال همراه با موجودی 

 کند. آماده می A4 فرمتروی   جهت چاپ کاال را

 :تعریف منابع خرید
 کنیم. را وارد میشود انجام می نها خریدآهایی که از شخص یا شرکت  اطالعات، در قسمت منابع خرید 

 ( 4تصویر شماره ) 

 الزم به ذکر است که برای ثبت فاکتور خرید حتما باید منبع خرید را مشخص کنیم.: نکته

خرید کلیک تعریف منابع  گزینه  بر روی    افزاراصلی نرم  صفحه  در  تعریف منابع خرید  منویبرای ورود به  

در لیست آبی رنگ تصویر    زنیم که در این صورت فرم زیر نمایش داده خواهد شد.میرا    F5کلید  یا    کنیممی

 شود. می اند نشان داده  لیست منابع خریدی که قبالً ثبت شده   ( 4شماره ) 
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  ثبت کنیم و در آخر گزینه  مشخصات مورد نظر را وارد می شخص یا شرکت جدید    و ثبت اطالعات   برای تعریف 

 کنیم. را کلیک می 

 . آن نیست و نیازی به تغییر    شود تعریف می به صورت سیستمی  کد منبع خرید    نکته: 

برای حذف اطالعات یک منبع خرید، ابتدا منبع خرید را از روی لیست منابع خرید انتخاب و    کلید حذف: 

به عنوان  افزار دارای گردش اطالعات باشد ) نظر ما در نرم  کنیم. اگر منبع خرید مورد می گزینه حذف را کلیک  

 باشیم. ثبت کرده باشیم( قادر به حذف آن نمی   به نام او قباًل فاکتور خریدی    مثال 

در  اطالعات آن منبع خرید    . کنیم بر روی آن کلیک  از لیست  ایم، الزم است  برای ویرایش منبع خریدی که قباًل ثبت کرده 

 . زنیم می را    ثبت و در مرحله آخر گزینه    اده د مورد نظر را انجام    تغییرات شود، سپس  می   نمایش داده پایین صفحه    فرم 

 : ثبت فاکتور خرید

   شویم.فاکتور خرید می فرم وارد F3و یا فشردن کلید  افزار اصلی نرمبا کلیک بر روی منوی باالی صفحه 

 
 ( 5تصویر شماره ) 

 

 . باشدیازی به تغییر آن نمیشود و نصورت سیستمی ثبت میهشماره فاکتور ب نکته:

و از لیست   کلیک کردهکنار طرف حساب را      کلیدبرای مشخص کردن طرف حساب    طرف حساب:

 . کنیمانتخاب میجستجو و آن را را  موردنظرمان منبع خرید
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تا موجودی   کنیم را انتخاب می  خودنظر انبار مورددر اینجا  کنیم،  اگر از چندین انبار استفاده می  انبار:

، نیاز به تغییر انبار استفاده کنیم  انباریک  از  نها  تاگر    اضافه شود وموجودی آن انبار  به  اقالم خریداری شده  

 فرض نیست. پیش

 م، دارای یک شماره فاکتور ایهفاکتوری که بابت خرید کاال از منبع خرید دریافت کرد  شماره فاکتور مبنا: 

 .شوددر نظر گرفته میشماره فاکتور مبنا    عنوانبه   افزارنرم باشد، آن شماره فاکتور در  می  منحصر به فرد

افزار را با فاکتور دریافتی از منبع خرید  کند تا فاکتور خرید ثبت شده در نرممت به ما کمک میاین قس

 مطابقت دهیم. 

کاالی مورد نظر     کنیم و یا از کلیداسکن می  در این قسمت  بارکد کاالی خریداری شده را  کد کال:

 کنیم. را جستجو و انتخاب می

، تعداد و یا وزن مقدار/ تعدادشود، در فیلد  می  نمایش دادهپس از انتخاب کاال، مشخصات کاال در صفحه  

 کنیم. کاال را وارد می

 کنیم.   خرید کاال را وارد می  فی  قسمتدر این    قیمت واحد:

را وارد کرده  تخفیف یا مالیات آن  بود، درصد و یا مبلغ    مالیات و یا   تخفیفشامل  خریداری شده  اگر کاال  

تمامی کاالهای خریداری شده   شود.کاال به لیست پایین صفحه افزوده می ،تأیید گزینهوی ر با کلیک برو 

،  درصورتی که اطالعات فاکتور خرید را بصورت کامل وارد کرده باشیم  کنیم.را به همین صورت وارد می

ین ی در قسمت پا دهد مطابقت خواهد داشت.  که نرم افزار به ما نمایش می کل  قیمتجمع مبلغ فاکتور با  

 صورت مبلغی وارد کرد. هبروی فاکتور را ب  تخفیف کلی توان  وجود دارد که می  تخفیفنام  هب  قسمتیصفحه  

به مبلغ فاکتورمان    (حمل و نقلمثال هزینه    عنوانبه)  هزینه  تحت عنواناگر مبلغی    های جانبی:هزینه

 کنیم. ، در این قسمت وارد میوداضافه ش

بارکد  لیبل  توان  با فشردن این کلید می  اگر تنظیمات لیبل پرینتر انجام شده باشد،  کلید چاپ بارکد:

 چاپ کرد. وارد شده در لیستعداد  کاالهای اضافه شده به لیست را به ت

  ، شده اطمینان حاصل شد با فشردن کلید ثبت موقت   اطالعات وارد از صحت  وقتی  ثبت نهایی و ثبت موقت:  

ثبت کنید، دیگر مجاز به ویرایش   ثبت نهایی اگر فاکتور را با  شود، حاال فاکتور خرید ثبت می   آن اطالعات در 

بایستی از ثبت    نخواهید بود بنابراین تا زمانی که از صحت اطالعات وارده اطمینان حاصل نشده است   اطالعات  

کنیم که  از ثبت نهایی زمانی استفاده می   م. تا در صورت لزوم قادر به ویرایش فاکتور باشی   کرد موقت استفاده  

 . نداشته باشیم عات اقالم فاکتور  دیگر نیازی به تغییر در اطال 
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 لیست فاکتورهای خرید: 

لیست فاکتورهای  یا از منوی فاکتور خرید گزینه   F8برای دسترسی به لیست فاکتورهای خرید بر روی کلید  

با  شوند،  در لیست فاکتورهای خرید تمامی فاکتور خریدهای ثبت شده نمایش داده می   . م کنی را انتخاب می   خرید 

پس  د.  ر پیدا ک   دسترسی مربوطه    فاکتور به  تر  توان سریع می   خریدار نام  یا  شماره فاکتور، تاریخ فاکتور و    وارد کردن 

توانیم تغییرات الزم  و می شویم  می   وارد صفحه ویرایش   ، یا زدن کلید تأیید   دوبار کلیک نظر با    از یافتن فاکتور مورد 

 و مجددًا ثبت نماییم. را اعمال  

 . رد ک  توان استفاده ین صفحه می ی در پا ،  برای چاپ فاکتور مورد نظر از گزینه چاپ   

 ها در همین صفحه استفاده کنیم. لیست مرجوعی   قسمت از  توانیم  برای دسترسی به لیست فاکتورهای مرجوعی می 

 
 ( 6تصویر شماره ) 

 تعریف مشتریان: 

را کلیک   تعریف مشتریباالی صفحه اصلی برنامه  توان از منوی  میفروشگاه،    برای ثبت اطالعات مشتریان

 . استفاده کرد  F6کلیداز کرد و یا 

 قبلی  اطالعات  ویرایش  و  جدید  مشتری  تعریف  مشتریان، لیست   جهت مشاهده   ( 7)تصویر شماره  از این فرم  

 د. شو استفاده می   ، مشتریان 
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 ( 7تصویر شماره ) 

 باشد. شود و نیازی به تغییر آن نمیثبت می صورت اتوماتیک همشتری بهر شماره 

 . کنیم کلیک می را    ثبت   گزینه   نهایت در    و   شود می   تکمیل مشتری  موبایل و آدرس  تلفن،  ،  نام و نام خانوادگی سپس  

مابقی    و  (نام و نام خانوادگی هستند  و  کد مشتری)   مشتری  تعریف  قسمت  در  ضروری  اطالعات  :نکته

 د.شومیپر اختیاری اطالعات به صورت 

 دوبار   ی صفحه، روی سطر موردنظر در لیست باال   ، بر موجود   مشتریان   در صورت تمایل به ویرایش اطالعات 

اطالعات    سپس  ،کنیم ، مشتری موردنظر را انتخاب میاز فیلد شماره کلید و یا با زدن    کنیم می کلیک  

در    . کنیم کلیک می را    ثبت کلید   نهایتًا  تغییرات الزم را اعمال کرده و   آنگاه   . خواهد شد پایین مشاهده    فرم آن در  

،  انتخاب کنید ذف را  ح گزینه   کلیک نموده و   نام مشتری موردنظر صورت تمایل به حذف یک مشتری روی  

 . خواهید بود ن   ، شما قادر به حذف آن د ن باش   حساب   مربوطه دارای گردش   چنانچه مشتری 

در لیست نمایش  آخر را    شده  مشتری ثبت  100فرش سیستم  طور پیشبه  نمایش همه مشتریان:گزینه  

مشتریان    ، دهدمی همه  نمایش  کردمیبرای  استفاده  گزینه  این  از  همه   . توان  میان  در  جستجو  جهت 

از کلید   کنیمکلیک می)نمایش همه مشتریان(    مشتریان بر روی گزینه توان مشتری  می    و یا 

 .نظر را جستجو کرد مورد
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 فاکتور فروش: 

و یا فشردن افزار  نرممنوی باالی صفحه  گزینه فاکتور فروش در  با کلیک بر روی  جهت ثبت فروش کاال  

 ( 8)تصویر شماره  شویم.می فروشفاکتور   فرم وارد F4کلید 

 
 ( 8تصویر شماره ) 

 دهد.  صورت اتوماتیک و به شکل متوالی یک شماره برای هر فاکتور اختصاص می افزار به نرم شماره فاکتور:  

در کادر طرف حساب امکان جستجو با نام، تلفن و یا موبایل مشتری وجود دارد و همچنین   طرف حساب:

مشتری قبالً ثبت نشده   طرف حساب یا همان مشتری را انتخاب کرد. اگر این    با زدن کلیدتوان  می

 استفاده کرد تا مشتری جدیدی به سیستم اضافه شود.   کلید توانید ازباشد می

     . باشد انتخاب مشتری برای هر فاکتور الزامی نمی   : نکته 

این    کلیک روی و با   کنیم می: ابتدا طرف حساب یا همان مشتری را انتخاب  نمایش حساب مشتری 

 شود. مذکور، بر روی صفحه، نمایش داده می های مشتریگزینه مجموع تراکنش 
 شود. نشان داده می در این قسمت  کاالی مورد نظر    موجودی انبار با اسکن کردن یا انتخاب کاال،    تعداد در انبار: 

  همچنین ،  شود می   نمایش داده در این قسمت    موردنظر کاالی  کد  بار ،  توسط بارکدخوان   با اسکن کردن کاال   کد کال: 

از بین کاالهای موجود کاالی مورد نظر  توان  می   و یا ا ز لیست منتخب سمت راست صفحه   گزینه با فشردن  

  نشان داده راست صفحه    سمت   های لیست در  کاالهای پرفروش و یا کاالهای فاقد بارکد    . رد را انتخاب ک   جهت فروش 

 د. ن شو می 
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     برای اضافه کردن کاال در لیست منتخب به راهنمای ثبت کاال مراجعه کنید.   : نکته 

آن را اعمال    تأیید   گزینه و یا    ENTERکلید  با  کنیم و  نظرمان را وارد می   تعداد یا وزن کاالی مورد   قسمت در این    تعداد: 

 .  کنیم می 
شود که پس از وارد کردن  این امکان به ما داده می   ابزار/تنظیمات/فاکتور فروش در    7با انتخاب گزینه شماره    نکته: 

 توان تعداد کاال را به صورت تعدادی و یا وزنی وارد کرد.  بارکد در فاکتور فروش، می 
 زنیم.  را می   ثبت پس از وارد کردن کاالهای موردنظر، برای ثبت فاکتور در سیستم گزینه  

های سربار )به عنوان مثال  الزم به ذکر است قبل از ثبت فاکتور فروش، می توانیم برای فاکتور تخفیف لحاظ کرد یا هزینه 
 هزینه ارسال کاال( را به مبلغ کل فاکتور اضافه کنیم.  

  4  فرض پیش به صورت    قسمت در این  عنوان تخفیف آن را مشخص کرد.  برای اعمال تخفیف ابتدا باید    نوع تخفیف: 
نوع  تخفیف، از این    درج   توان در هنگام وجود دارد که می )تخفیف نقدی فروش، تخفیف همکاری، و...(  نوع تخفیف  

تعاریف اولیه/تعریف انواع  در نوع تخفیف از منوی  برای اضافه کردن عنوان جدید همچنین . تخفیفات استفاده کرد 
 استفاده کرد   تخفیف 
بعد انتخاب نوع تخفیف، میزان تخفیف را هم بصورت درصد و هم بصورت مبلغی می توان وارد که در نهایت    تخفیف: 

   جمع کل فاکتور فروش اعمال خواهد شد.   در این تخفیف  
توان به مبلغ کل فاکتور فروش اضافه کرد. برای  هزینه ارسال کاال، را می   به عنوان مثال هزینه جانبی فاکتور    نوع سربار: 

تعاریف اولیه/تعریف انواع  افزار تعریف کرد. برای اینکار از منوی  ن کار ابتدا باید نوع سربار یا عنوان هزینه جانبی را در نرم ای 
 کنیم. استفاده می   سربار 

فروش و یا  فاکتور  کل مبلغ    ی از بصورت درصد را  میزان هزینه جانبی  بعد از انتخاب نوع سربار،    های جانبی: هزینه 
 اضافه خواهد شد.   فاکتور کل    قیمت این هزینه نهایتا به    توان وارد کرد. می مبلغ ریالی هزینه جانبی  بصورت  

این به این خاطر  باشد  انتخاب نوع تخفیف و یا نوع سربار اجباری می   در هنگام استفاده از تخفیف و یا هزینه جانبی،   نکته: 
 دهد. تری در اختیار کاربر قرار می ها، گزارشات فروش جامع براساس این گزینه   است که نرم افزار 

یک ماشین حساب عمل میکند تا میزان مبلغ    مثل این گزینه    مبلغ دریافت شده جهت محاسبه مبلغ برگشتی: 
کادر سمت راست    ( مبلغ دریافتی از مشتری را در Ctrl + Cبرگشتی مشتری را محاسبه کند. با استفاده از کلید ترکیبی) 

. مبلغ وارد شده از قیمت کل فاکتور کسر شده و میزان مبلغ برگشتی  دهیم را فشار می   ENTERو کلید    کنیم وارد می 
 شود.  به مشتری در کادر سمت چپ نمایش داده می 

اگر مبلغ دریافت شده از مشتری با قیمت کل فاکتور فروش یکسان باشد فاکتور بدون مانده حساب    مبلغ دریافت شده: 
  ه میزان وج بنابراین  مشتری کمتر از قیمت کل فاکتور فروش است،    گردد. اما در مواقعی میزان وجه دریافتی از ثبت می 

درصورتی که مبلغ دریافت شده از مشتری کمتر از    . کنیم وارد می    مبلغ دریافت شده دریافتی از مشتری را در قسمت  
 )فروش نسیه( شود.  قیمت کل فاکتور باشد، ثبت فاکتور فروش با مانده حساب برای مشتری ثبت می 
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این گزینه زمانی کاربرد دارد که بخواهیم به صورت همزمان چندین فاکتور فروش ثبت کنیم. با کلیک    فروش جدید: 

 همزمان چندین فرم فاکتور فروش باز کرده و برای مشتریان همزمان فاکتور صادر نمود.  توان  بر روی این گزینه می 

پس از    امکان از این    استفاده های کشور را دارد برای  افزار قابلیت اتصال به پوزهای بانک نرم اتصال نرم افزار کارتخوان:  

توسط گروه    در نرم افزار و انجام تنظیمات  دستگاه کارتخوان  پشتیبان  افزار توسط کارشناس  اتصال دستگاه پوز به نرم 

 . کرد استفاده    F12تا    F5از کلیدهای    نوع کارتخوان توانید در هنگام فروش بسته به  ، می نرم افزار   پشتیبانی 
 لیست فاکتورهای فروش: 

فاکتور فروش به    منوی افزار،  های باالی صفحه اصلی نرم برای دسترسی به لیست فاکتورهای فروش، در گزینه 

 شویم. وارد می   Shift+Ctrl+F4  یا با استفاده از کلیدهای رفته    )لیست فاکتورهای فروش( قسمت  

 
 ( 9تصویر شماره ) 

مشاهده   لیستی از فاکتورهای فروش را   تا دهد  به شما این امکان را می   ( 9)تصویر شماره  این قسمت از برنامه   

با دوبار  کرده و  پیدا ر مورد نظر خود را فاکتو  ، خریدار نام  یا تاریخ فاکتور و  ر، کردن شماره فاکتو  وارد با د و  نمائی 

برای چاپ فاکتور مورد نظر از گزینه    شود. داده می داخل فاکتور نمایش    اطالعات کلیک بر روی فاکتور مورد نظر  

 د.  کنی  توانید استفاده چاپ در پائین صفحه می 

 در منوی فاکتور فروش:   حذف گروهی فاکتورها 

نمایش  مرجوعی خرید و فروش    ، خرید و فروش   ی فاکتورها   ی لیستی از تمام ،  ( 10)تصویر شماره    در این قسمت 

 خود را انتخاب و حذف کنید. توانید فاکتورهای مورد نظر  می   و   شود داده می 

 باشد. پذیر نمی با حذف فاکتور دیگر به هیچ عنوان امکان بازگشت اطالعات امکان   توجه: 
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 ( 10تصویر شماره ) 

 

 

 منوی گزارشات
 گزارشات خرید: 

را انتخاب کنید.    ات خریدگزارشات/خرید/گزارشاز منوی  

فاکتورهای خرید  گزارش کاملی از (11)تصویرشماره این منو 

فاکتور تفکیک  منابع خرید،  به  براساس  فاکتور(،  )با جزئیات 

یک بازده زمانی    براساس  یاو    ، نمایش تخفیفاتتفکیک کاال

صورت   به  ساالنه  مشخص  و  ماهانه  هفتگی،  در    ویا روزانه، 

با کلیک بر روی    .شودتهیه میموردنظر    تاریخدرج    صورت نیاز

  نمایش داده  A4 به فرمت ر  گزینه چاپ، فرم گزارش موردنظ

 . شودمی

 جزئیات کاالهای هر فاکتور با انتخاب تیک با جزئیات فاکتور،  

می داده  نمایش  گزارش  نمایش  در  تیک  انتخاب  با  و  شود 

 شود. تخفیف، گزارش به همراه تخفیفات فاکتورها نمایش داده می
 ( 11تصویر شماره )                                                   
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 گزارشات فروش: 

گزارش کاملی را از    ( 12)تصویر شماره    را انتخاب کنید. این منو گزارشات/فروش/گزارش فاکتورها  از منوی  

 . دهد ارائه می   متعددی فیلترهای    به همراه ،  فروش فاکتورهای  

را بر مبنای نام کاربری که به  با گزینش این فیلتر می توان گزارش فروش    ؛ فیلتر کاربران گزارش فروش براساس  

نرم افزار وارد شده است تهیه کرد. همچنین گروه کاربران )بعنوان مثال گروه کاربران صندوقداران( و صندوق  

 مورد را انتخاب کرده و بر اساس فاکتورهای ثبت شده آنها گزارش را تهیه نمود. 

ارش فروش براساس فیلتر فاکتور؛ با انتخاب موارد این فیلتر گزارش تهیه شده براساس شماره فاکتورها )بعنوان  گز 

( و یا براساس یک بازده زمانی مشخص از تاریخ مورد نظر تا تاریخ انتخاب  250تا    123مثال از شماره فاکتور  

 ، ماهانه و سالیانه تعیین گردد. شده در تقویم. بازده زمانی می تواند به صورت روزانه، هفتگی 

کاری در منو تعاریف اولیه قابل  اه )شیف  گ براساس شیفت کاری فروش فاکتور فروش  در فیلتر بعدی گزارش  

توانیم فاکتور  گردد. در این فیلتر می و نوع فروش اعم از فروش نقدی، امانی، چک یا مبادله تهیه می   ( تعریف است 

 یف آن گزینش کرد تا این اطالعات در گزارش ارائه شود. دارای تخفیف را براساس نوع تخف 

اند و کلیه فاکتورهای مرجوعی و  جزئیات فاکتور فروش مانند فاکتورهایی که با قیمت عمده به فروش رسیده 

هر  کاال حتی فاکتورهای تسویه نشده که دارای مانده حساب هستند را هم انتخاب کرد. جهت نمایش جزئیات 

درآخر با کلیک بر روی    توان فعال کرد. گزارش فاکتور، تیک جزئیات فاکتور را در فیلتر جزئیات می در  فاکتور  

 شود. نمایش داده می   A4گزینه چاپ گزارش با فرمت  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 12تصویر شماره ) 
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 : به تفکیک فاکتور سود  گزارش  

.  ( 13)تصویر شماره    فاکتور قابل مشاهده است   گزارشات/فروش/گزارش سود به تفکیک این گزارش در منوی 

افزار وارد شود. برای مشاهده میزان سود هر فاکتور  بایست رمز ورود کاربر ارشد نرم بعد از انتخاب این گزینه ایتدا می 

کنیم، همچنین  اطالعات این گزارش مورد نیاز است. ابتدا بازده زمانی مربوط به فاکتورهای فروش را مشخص می 

وانیم از یک شماره فاکتور تا شماره فاکتور بعدی را برای این گزارش انتخاب کنیم. فیلتر کاربران  که قبال توضیح  ت می 

  A4تواند در این گزارش مورد استفاده قرار بگیرد. بعد کلیک روی گزینه چاپ گزارش در فرمت  داده شد هم می 

فی فروش آن میزان سود ناویژه محاسبه کرده و نمایش    شود. این گزارش براساس فی خرید هرکاال و نمایش داده می 

 کند.  دهد. همچنین میانگین سود ناویژه هر فاکتور را براساس میانگین فی خرید آن کاال محاسبه می می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 13تصویر شماره ) 
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 گزارش کالها 

 : کال  گزارش موجودی

انتخاب موجودی کالگزینه    با  منوی    گزارش  کال   گزارشات/کال/گزارشاز  از می  ، موجودی  توان 
 .(14)تصویر شماره   موجودی در انبارها گزارش گرفت

های موجود مرتب سازی کرد. بعنوان مثال گزارش را با  توانیم براساس مولفه میرا  اطالعات این گزارش  
برای این منظور مولفه مورد نظر، مانند نام کاال را از کاال از بیشتر به کمتر مرتب کرد.    موجودیاستفاده  

این دهیم. در  به کادر سمت چپ انتقال می> کادر سمت راست انتخاب نموده و با کلیک برروی گزینه  
   صورت گزارش موجودی براساس نام کاالها به ترتیب حروف الفبا مرتب سازی خواهد شد.

به عنوان مثال گزارش موجودی براساس    .وضعیت موجودی انبار را می توان در این گزارش نمایش داد
 کاالهایی که موجودی آنها صفر است یا موجودی غیر صفر دارند )موجودی مثبت یا منفی(. 

اند یا سقف سفارش کمتر از  به سقف موجودی رسیدهکه  را  توانیم اطالعات کاالهایی  گزارش میاین  در  
توان براساس کدکاال از یک کد به ترتیب تا  عدد مورد نظر ماست را دریافت کنیم. گزارش موجودی را می

هم میتوانیم    . در آخر4500تا    1000کد بعدی نمایش داد. به عنوان مثال گزارش موجودی کاالها از کد  
با گزینش   از میزان  تهیه کرد    "فقط میزان سفارش چاپ شود"کادر    تنها میزان سفارش هر کاال را  تا 

 سفارش بعدی کاال مطلع شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 14تصویر شماره ) 
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 گزارش کاردکس کال: 

به منوی   به گزارش کاردکس کاال  )تصویر رفته    ها/کال/گزارش کاردکس کال گزارشبرای دسترسی 

افزار را بصورت کلی برای اینکه گردش یک کاال در نرم  .کنیم را انتخاب می  کاالی موردنظرو  (  15شماره  

می استفاده  کاردکس  از  کنیم  میمشاهده  انتخاب  را  نظر  مورد  کاالی  ابتدا  زمانی  کنیکنیم.  بازده  و  م 

 کنیمکه کاال در آن موجود است را انتخاب می  گیریم. نام انبار مورد نظر رامشخصی را برای آن در نظر می 

  ی این گزارش اطالعاتدر  شود.  افزار نمایش داده میبا کلیک روی گزینه نمایش اطالعات گردش کاال در نرم  و

مانند تعداد کاالهای وارده )فاکتور خرید، رسید از انبار( و تعداد کاالهای صادره )فاکتور فروش، حواله به 

داده می براساس فی خرید و مبلغ انبار( و موجودی حال حاضر کاال نمایش  شود. همچنین مبلغ وارده 

  ،د. با کلیک روی گزینه چاپصادره براساس فی فروش و موجودی ریالی کاالی مورد نظر نمایش داده خواه

 قابل نمایش است. A4گزارش با فرمت 
 

 ( 15تصویر شماره ) 
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 :وضعیت روزانه فروشگاهگزارش  

)تصویر شماره  قابل مشاهده است   گزارش وضعیت روزانه فروشگاه / گزارشات/فروش که در منوی  این گزارش  

دهد. این جزئیات شامل  صورت خالصه به ما نمایش می جزئیات فروش یک روز فروشگاه را در یک ردیف به  ،  ( 16

بانکی،    های ، پوز های باشگاه مشتریان   ها، خرید با کارت دریافتی فاکتورها، هزینه مبلغ  ،  ی فروش مبلغ کل فاکتورها 

 باشد. می   . دریافتی، موجودی فروشگاه و ..   های   چک 

 

 ( 16تصویر شماره ) 

 


