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 چاپیار نصب نرم افزارمراحل  1

 FRAMEWORKنصب  1.1

 Installرا در درایو قرار داده و پس از اجراشدن آن، مانند شکل زیر بر روی   ابتدا سی دی چاپیار

Framework :کلیک کنید 
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را کلیک کنید تا  Installرا انتخاب و سپس کلید  I acceptدر صفحه زیر گزینه  Extracting filesبعد از 

 ستاپ شروع شود.
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 را کلیک نمایید. finishپس از تکمیل شدن نصب گزینه 
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 SQL SERVER 1111نصب  1.1

 دهید. را در درایور قرار داده و مراحل زیر را انجام sql serverلوح فشرده  frameworkپس از نصب 

 گام های زیر را انجام دهید:  Sql 4764برای نصب 

کرده و در ادامه کارهای زیر را انجام  DVD Driveرا وارد  SQL Serverبرنامه نصب  DVDدر ابتدا باید 

 دهید:

 توجه مهم: این نرم افزار را فقط بر روی کامپیوتر سرور نصب نمایید 

o شود، که توان عملیاتی باالتری دارد، و شخص  کامپیوتر سرور از بین کامپیوترهایی انتخاب

مدیر با آن کار می کند و دارای رمز ورود می باشد. حتما این اقدامات را برای کامپیوتر سرور 

 رعایت نمایید.

 .کلیک کنید Installation رای نصب روی گزینهب

 .گرددنصب می SQL Server با استفاده از گزینه اول یک نسخه جدید از
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را کلیک  Nextدر صورتی که در قسمت های نشان داده شده هیچ گونه اروری را مشاهده نمی کنید گزینه 

 کنید.
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 را کلیک نمایید. Nextرا کلیک کنید و سپس دکمه  Skip Scanدکمه 
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را کلیک  Nextدر صورتی که در قسمت های نشان داده شده هیچ گونه اروری را مشاهده نمی کنید گزینه 

 کنید

 را کلیک کنید. Nextگزینه نشان داده شده را انتخاب و 
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 را کلیک نمایید. Nextرا انتخاب کنید و  Default instanceگزینه 

 را انتخاب کنید. Collationتب 
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 را کلیک می کنیم. Customizeگزینه   Collationدر تب 
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دوم را نیز کلیک  Customizeرا انتخاب کنید.و همچنین بهمین ترتیب  Persian_677و در صفحه بازشده 

 را انتخاب می کنیم. Persian_677کرده و 

 را کلیک می کنید. Nextبعد از تغییر دوگزینه، صفحه شما باید به این شکل باشد، سپس 
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را وارد  6و در دومی نیز عدد  6و در جعبه متن اول عدد  را انتخابMixed Modeدر این صفحه گزینه 

 Nextاضافه شده و سپس  Userراکلیک کنید.بعد از چند ثانیه   Add Current Userنمایید، سپس دکمه 

 را کلیک کنید.
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راکلیک کنید.بعد از   Add Current Userدر این صفحه گزینه مشخص شده انتخاب باشد و سپس دکمه 

 را کلیک کنید. Nextاضافه شده و سپس  Userچند ثانیه 
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را کلیک  Nextدر صورتی که در قسمت های نشان داده شده هیچ گونه اروری را مشاهده نمی کنید گزینه 

 کنید.
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 را کلیک کنید  تا فرآیند نصب شروع شود. Installگزینه 
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 بستگی به نوع سخت افزار سیستم مدت زمانی را باید برای نصب صبر کنید.

 

 

SQL Server 4764   .با موفقیت نصب گردید 
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احتیاجات: 1.1  نصب دیگر 

  install Tiny Servicesپس از نصب بانک اطالعاتی لوح فشرده چاپیار را اجرا کرده و با کلیک کردن بر روی 

 قفل سخت افزاری را نصب نمایید.

 

کلیک کنید، تااطالعات  موارد  Load DataBase، همانند عکس زیر بر روی نصب قفل سخت افزاریپس از 

 مربوط به پایگاه داده نصب شود،
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 توجه مهم: این نرم افزار را فقط بر روی سرور نصب کنید. 

 .نصب نمایید install Chapyarبا کلیک کردن برروی  پس از آن نیز به راحتی نرم افزار چاپیار را
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1.1 :  فعال سازی نرم افزار

 ابتدا بر روی آیکون نرم افزار چاپیار بر روی دسکتاپ کامپیوتر کلیک می کنیم.

سپس کمی صبر کنید تا نرم افزار باز شود، بعد از آن در صورتی که نرم افزار را فعال نکرده باشید، تصویر زیر 

 نمایش داده می شود.
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، و بعد از وارد کردن کد فعال سازی http://www.chapyar.com/activationبا مراجعه به لینک 

نشان داده شده در صفحه برنامه شما و همچنین کد محصولتان، کدی دریافت خواهید کرد. پس از دریافت 

زی را فشار دهید. کمی منتظر بمانید، چنانچه کد را کد ، آن را در جعبه متن مربوطه نوشته و دکمه فعال سا

صحیح وارد کرده باشید، می توانید وارد نرم افزار شده و از امکانات آن استفاده کنید. توجه داشته باشید که 

 شما به تعداد محدودی می توانید کد برای فعال سازی نرم افزار دریافت کنید.

 ورود به سیستم: 1

 دسکتاپ را کلیک کنید.آیکون چاپیار بر روی 

1.1 : ار ب  ورود برای اولین 

، درصورتی که با پیام زیر جهت ارتقا نرم برای اولین بار که وارد نرم افزار می شوید

افزار مواجه شدید با شرکت تماس گرفته تا عملیات ارتقا توسط متخصصین شرکت 

 انجام شود.

 

 را بدرستی انجام دهید:جهت ورود به سیستم احتیاج  دارید تنظیمات پایگاه داده 

 

  

http://www.chapyar.com/activation
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 اطالعات پایگاه داده به شهر زیر می باشد:

 را باز نمایید و نام سرور را در این قسمت وارد نمایید. sql serverنام سرور: برای پیدا کردن نام سرور 

 

 آی پی سرور : این بخش را هم باید براساس آی پی سرور وارد نمایید.

وارد کرده و قسمت رمز عبور را  ”user“وارد نموده و نام کاربری سرور را  ”chapyar“نام پایگاه داده را 

 وارد نمایید.  "6"

تکته: در صورتی که نرم افزار رای رو کامپیوتر دیگری غیر از سرور نصب می کنید گزینه 

 را تیک بزنید.  

را فشار دهید و درصورت صحیح بودن اطالعات پیام زیر  بعد از وارد کردن اطالعات مربوطه کلید 

 نمایش داده می شود.

 

برای ورود به نرم افزار در دفعات بعدی، فقط باید نام کاربری و رمز عبورتان را وارد کنید، و دیگر نیاز به تغییر 

 در تنظیمات اولیه نیست.
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 می باشد.  adminنام کاربری و رمز عبور هر دو 

جهت انجام پردازش سریعتر نرم افزار هر بار که وارد سیستم می شوید باید همزمانی تا انتها انجام  دقت کنید:

 شود به مانند شکل زیر:

 

 

 منوی سفارشات 1

 فروشثبت سفارش  -سفارشات  1.1

منوی سفارشات گزینه ثبت سفارش خرید  از ،در صورتی که می خواهید سفارشی را در نرم افزار ثبت نمایید

 اب نمایید.را انتخ
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پس از انتخاب کردن صفحه زیر نمایش داده خواهد شد.در این صفحه سه تب کلی وجود دارد که به ترتیب 

 توضیح داده می شود.

 

نکته: در ثبت سفارش قیمت کل سفارش را هرلحظه می توانید در نوار پایین فرم سفارش 

 شکل فوق( قرمز ببینید.)به مانند نقطه چین

 سفارش:مشخصات تب 

 ، تاریخ سفارش، تاریخ ثبت در فاکتور، نوعمشخصات کلی سفارش مانند: عنوان سفارش، نام فروشنده)مشتری(

 درخواست)فاکتور، پیش فاکتور(، شماره سفارش، توضیحات، کلید واژه ها را می توانید ثبت نمایید.

با انتخاب هر مشتری مانده حساب و مانده حساب کارهای تمام شده را می توانید مشاهده  ،در این تب

 نمایید.همانطور که در شکل فوق بصورت نقطه چین قرمز نشان داده شده است.

بعد از اینکه قسمتی از نام مشتری را در قسمت مربوطه تایپ نمایید پیشنهادهای مشابه  دقت کنید:

 ستجو نشان داده می شود.هم نام جهت تسریع ج
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 استفاده نمایید. برای جستجو در میان مشتریان از 

درصورتی که تمایل دارید تاریخ دیگری غیر از تاریخ امروز روی فاکتور درج شود تاریخ ثبت در فاکتور را می 

 توانید بصورت دستی عوض کنید.

اما اگر مایل به وارد کردن عددی غیر از شماره سفارش برای هرسفارش یک عدد اضافه شده و باال می رود 

 عدد ذکر شده هستید می توانید بصورت دستی وارد نمایید.

 این شماره فقط در فاکتور نمایش داده می شود. دقت شود:

 توضیحات مربوطه در فاکتور ذکر خواهد شد.

واژه  ادن کلید اینتر کلیدکلید واژه جهت تسریع در جستجوها استفاده خواهد شد.با نوشتن کلیدواژه و فشار د

 کی بورد استفاده نمایید.  Deleteها اضافه خواهد شد. جهت حذف کلید واژه از کلید  
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 تب آیتم های موجود در سفارش:

در این تب می توانید اقالمی)آیتم هایی( را در که درفاکتور قصد دارید برای مشتری سفارش دهید در سیستم 

تب دیگر خواهد بود)بهمراه تب طراحی( که توضیحات هر تب را جداگانه خواهید  1ثبت نمایید.این تب شامل 

 داد.

 تب انتخاب آیتم:

 در این تب برای هر آیتم سفارش باید مشخصات کلی را وارد نمایید این مشخصات شامل:

 عنوان سفارش

 انتخاب رسته و گروه مربوطه

 انتخاب کاال

 انبار مربوطه

 دستگاه انجام دهنده

 توضیحات: این توضیحات در فاکتور در قسمت مربوط به همین آیتم درج خواهد شد.
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 در صورتی که قسمتی از کاال را تایپ کنید کاالهای مشابه نمایش داده می شود مانند شکل زیر:

 

 در قسمت های مختلف استفاده نمایید. برای جستجو می توانید از  دقت شود:

 تب فایل های مرتبط:

 

 این تب فایل های مرتبط با آیتم را در نرم افزار وارد نمایید.در 

 را کلیک نمایید. را کلیک کرده و فایل را انتخاب و سپس  برای وارد کردن فایل های مرتبط ایتدا 
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 در صورتی که فایل از طریق ایمیل ارسال شده است تیک مربوطه را فعال کنید.

 فقط مرتبط با چاپ می باشد تیک را فعال کنید.اگر از میان این چند فایل یک فایل 

 نکته: اندازه ای که برای فایل نمایش داده می شود بر حسب سانتی متر می باشد.

 را روی کی بورد فشار دهید. DELETEبرای حذف هر فایل ابتدا فایل را انتخاب کرده و سپس کلید 

را کلیک می کنید باید کمی صبر کنید تا نرم افزار تصویر بندانگشتی  بعد از انکه  دقت کنید:

 فایل ساخته و در جدول مربوطه نمایش دهد.

 نباشد پیغامی مانند زیر نمایش داده می شود. CMYKدرصورتی که فایل مد رنگ آن 

 

خواهد  کمک زیادی این پیام به شما برای اینکه سریعا مد رنگ را تشخیص دهید و مشکلی در چاپ پیش نیاید

 کرد.

تمامی اطالعات مربوط به فایل از قبیل : اندازه، مسیر فایل، فرمت، مد رنگ،رزولوشین، تصویر بندانگشتی و ... 

 نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 



05 

 

 تب اندازه و دیگر مشخصات:

 

 این تب شامل موارد زیر می باشد:

 یک رو و دورو بودن آیتم را مشخص کنید.

 شامل: چهارگوش تیز، چهارگوش گرد، رایتیکس، لفتیکسگوشه ها که 

 اندازه: این اندازه بصورت پیش فرض براساس اندازه ای که در قسمت تعریف کاال ثبت کرده اید پر خواهد شد.

تعداد: تعداد بصورت پیش براساس تعدادی که در قسمت تعریف کاال ثبت کرده ایت پر می شود اما می توانید 

 وارد نمایید.بصورت دستی هم 

 تیراژ: بصورت اتوماتیک براساس تعداد در واحد پر خواهد شد.

 تیراژ زینک براساس تعداد در سند وارد خواهدشد.

 را وارد نمایید و انتخاب کنید. قطع کاال: در این قسمت می توانید با  کلیک کردن روی  
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 نوشته و کلید اینتر را فشار دهید.برای افزودن قطع جدید سطر آبی را کلیک کرده و سپس متن را 

تاریخ تحویل: در این قسمت تاریخ تحویل کار را میتوانید بصورت دستی وارد نمایید.همچنین سیستم بصورت 

 اتوماتیک براساس تاخیر ساعت تحویل کار که در قسمت ثبت کاال وارد نموده اید تاریخی را ثبت می نماید.

ال ثبت کردن یک کتاب یا مجله هستید و آیتم مورد نظر مربوط به جلد مرتبط با جلد:درصورتی که شما در ح

 است این تیک را فعال کنید.

طراحی دارد: اگر آیتم مورد نظر طراحی دارد و قصد وارد کردن اطالعات طراحی را دارید این تیک را فعال 

 نمایید تا تب مربوط به طراحی نمایش داده شود.)مانند شکل زیر(

 

قیمت واحد: این قسمت براساس قیمت های فروش که برای مشتری مربوطه وارد کرده اید بصورت اتوماتیک 

 درج خواهد شد. البته می توانید بصورت دستی نیز تغییر دهید.

 قیمت کل: این قسمت براس قیمت واحد و تعداد محاسبه می شود.
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 تب طراحی مرتبط:

 

فعال را در تب اندازه و دیگر مشخصات  در صورتی که آیتم شما طراحی داشته باشد و گزینه 

 کرده باشید این تب نمایش داده می شود.این تب شامل موارد زیر می باشد:

 : عنوان را وارد نمایید.عنوان طراحی

 اندازه: اندازه طراحی را بصورت پیش فرض یا دستی وارد نمایید.

 طراحی مربوط به این آیتم را ذکر نمایید. تعداد: تعداد

 : این توضیحات در فاکتور چاپ می شود.توضیحات طراحی

طراح مرتبط: در صورتی که قصد دارید این طرح را به فرد خاصی از اعضای چاپخانه بدهید طراح مرتبط را واد 

 نمایید.

ورت تی وارد نمایید.همچنین سیستم بصتاریخ تحویل: در این قسمت تاریخ تحویل کار را میتوانید بصورت دس

 اتوماتیک براساس تاخیر ساعت تحویل کار که در قسمت ثبت کاال وارد نموده اید تاریخی را ثبت می نماید.
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 قیمت واحد: قمیت برای هر طراحی را وارد نمایید.

 قیمت کل: اتوماتیک محاسبه می شود.

 

 تب خدمات مرتبط:

 

 را می توانید وارد نمایید. به آیتمدر این تب خدمات مختلف مربوط 

 با مشخص کردن نام رسته و نام گروه، نام خدمت نمایش داده می شود.

تلفی را بصورت دستی در سیستم وارد نمایید. برای اینکه با خدمات مخشما می توانید دقت کنید:

 نحوه وارد کردن خدمات آشنا شوید به قسمت مدیریت خدمات مراجعه نمایید.

 توضیحات: این توضیحات در فاکتور در قیمت خدمات وارد خواهد شد.

را کلیک کنید  تعداد: تعداد خدماتی را که برای این آیتم در این قسمت وارد نمایید.در صورتی که گزینه 

براساس تعداد کاال را در تعدادی که وارد کرده اید ضرب می کند و در قیمت تعداد درج خواهد کرد. مثال اگر 



40 

 

را وارد نماییدو  3تایی دارید در قسمت تعداد  6777بسته  1برش گیوتین الزم دارد و شما  3هر پوستری 

 برش گیوتین محاسبه می شود. 64درج می شود و قیمت براساس  64را کلیک کنید عدد  

 قیمت واحد: قیمت براساس قیمت پیش فرض درج می شود البته می توانید دستی هم تایپ نمایید.

درصد: در صورتی که نحوه محاسبه قیمت خدمت را درصدی مشخص کرده باشید این گزینه فعال می شود و 

 براساس درصدی از مبلغ آیتم قیمت خدمت را محاسبه می کند.

را در خدمات کلیک نمایید تا خدمت برای این  بعد از انجام کلیه کارهای مربوط به خدمت گزینه 

 آیتم درج شود.

برای اضافه کردن خدمت بعدی به همین سفارش مراحل فوق را انجام داده و دوباره  دقت کنید:

 را کلیک کنید. گزینه 

را  DELETEبرای حذف هر خدمت ابتدا خدمت مورد نظر را انتخاب کرده و کلید نکته : 

 فشار دهید.
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 تب محاسبه قیمت و ثبت در لیست:

 

 داده شده و مجموع کل قیمت نمایش داده می شود.در این تب جزئیات قیمت برای آیتم نمایش 

درصورت که قصد دارید تغییراتی را در این آیتم انجام دهید با کلیک کردن روی تب ها به قسمت موردنظر 

 برگردید.

 اگر قیمت کل مورد تایید است از سه گزینه زیر استفاده نمایید.
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با کلیک کردن روی این کلید آیتم مورد نظر ثبت شده و در جدول زیر نمایش داده می  ثبت در سبد خرید:

 شود.

 

  می رود.آیتم کنونی را ثبت کرده و به مرحله خدمات کلی سفارش  کلید ثبت و مرحله بعد:

 به تب انتخاب آیتم رفته و می توانید از ایتدا تغییرات را انجام دهید. کلید از سرگیری:

در صورتی که بخواهید آیتم سفارشی را حذف یا ویرایش کنید روی جدول آیتم ها  :نکته

 کلیک سمت راست کرده و گزینه حذف یا ویرایش را انتخاب نمایید.

 

 

را  دقت شود: پس از ویرایش در تب محاسبه قیمت و ثبت در لیست گزینه 

 کلیک نمایید تا اطالعات ثبت شود.
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41 

 

 کلی سفارش:تب خدمات 

 

بعد از اینکه تمامی آیتم های مربوط به سفارش را در نرم افزار ثبت کردید می توانید به تب خدمات کلی 

 سفارش رجوع کرده وخدمت مربوطه را براساس رسته و گروه انتخاب نمایید.

 را کلیک کنید تا خدمت اضافه شود. بعد از مشخص کردن خدمت کلید 

ذکر  مانند حمل و نقل، نظارت بر چاپ و ... در این قسمت خدمات کلی را بهتر است دقت کنید:

 صرف نظر کنید.کنید و از ذکرکردن جزئیات خدمات 

درصورتی که محاسبه قیمت خدمت درصدی باشد )مانند نظارت بر چاپ( محاسبه قیمت براساس درصدی از 

 کل سفارش محاسبه خواهد شد.
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 تب محاسبه قیمت و ثبت نهایی:

 

 این تب شامل موارد زیر می باشد:

مشخصات تحویل گیرنده: در صورتی که فردی غیر از مشتری سفارش را تحویل می گیرد مشخصات فرد 

 کنید. را فعال "خود مشتری، سفارش را تحویل می گیرد."تحویل گیرنده را وارد نمایید در غیر اینصورت تیک 

 خدمات کلی و درصد مالیات و ... نمایش داده می شود. قیمت ها:این بخش مجموع قیمت آیتم ها، هزینه

 "اتاضاف"خواهید مبلغی را به سفارش اضافه نمایید از جعبه متن  در صورتی که می :نکته

 استفاده نمایید.

 درصد مالیات بصورت پیش فرض پر شده و محاسبه می شود البته بصورت دستی هم می توانید وارد نمایید.

 رض کسر صد تومان را انجام داده و مبلغ را رند می کند.سیستم بصورت پیش ف

بعد از تایید مبلغ در صورتی که مایل بودید فاکتور برای مشتری صادر شود تیک چاپ فاکتور را فعال نموده و 

 تایید را فشار دهید.
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زار در نرم اف رانمایدمی پس از تایید صفحه میزان مبلغ باز شده و باید میزان مبلغی را که مشتری پرداخت 

 ثبت نمایید.

 

برای مشتری ثبت خواهد شد.بعدا  یرا کلیک کنید مبلغ به عنوان بدهکار در صورتی که دکمه 

 می توانید در منوی مدیریت سفارشات مانده حساب مشتری را ثبت نمایید.

 هد شد.صفحه زیر که مربوط به امورمالی است نمایش داده خوا بعد از کلیک کردن بر روی گزینه 

 

 

 مربوط به سند دریافت یا پرداخت بازخواهد شد.سپس صفحه 
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در این فرم در صورتی که مشتری تمامی مبلغ را بصورت نقدی قصد پرداخت دارد با کلیک کردن گزینه 

 اضافه می شود. "نقد"از کی بورد این مبلغ به عنوان نقد در قسمت  F4و یا کلید 

را کلیک کرده تا صفحه  اگر مشتری تمایل به پرداخت چک داشت برای معرفی چک کلید 

 زیر باز شود.
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 و در انتها گزینه  را فشار دهید. در این فرم برای افزودن چک دریافتی کلید 

 را کلیک کنید.

نکته: نحوه ثبت چک دریافتی در بخش حسابداری، قسمت دریافت از توضیح داده شده 

 .است

  گزینه چک های دریافتی و مبلغ نقد را وارد نمودید در فرم سند دریافت و پرداخت، درصورتی که

 را کلیک کنید تا پیام زیر مبنی بر تایید شدن نمایش داده شود.
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 فاکتور به مانند زیر چاپ می شود.پس از اتمام کار 

 

 

از فروش: -سفارشات  1.1  برگشت 

حوه نبه دالیلی برگشت می خورد از این قسمت می توانید استفاده نمایید.درصورتی که سفارشی ثبت شده و 

 استفاده از این بخش، بمانند ثبت سفارش فروش می باشد.
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 ثبت سفارش خرید: -سفارشات  1.1

 

 برای ثبت کردن سفارش خرید از این گزینه استفاده نمایید.

 شد.این بخش شامل سه تب می باشد که جزئیات آن شرح داده خواهد 

 

 تب مشخصات سفارش:

مشخصات کلی سفارش مانند: عنوان سفارش، نام فروشنده)مشتری(، تاریخ سفارش، تاریخ ثبت در فاکتور، نوع 

 درخواست)فاکتور، پیش فاکتور(، شماره سفارش، توضیحات، کلید واژه ها را می توانید ثبت نمایید.
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در قسمت مربوطه تایپ نمایید پیشنهادهای بعد از اینکه قسمتی از نام فروشنده را  دقت کنید:

 مشابه هم نام جهت تسریع جستجو نشان داده می شود.

 

 استفاده نمایید. برای جستجو در میان فروشندگان از 

درصورتی که تمایل دارید تاریخ دیگری غیر از تاریخ امروز روی فاکتور درج شود تاریخ ثبت در فاکتور را می 

 ض کنید.توانید بصورت دستی عو

شماره سفارش برای هرسفارش یک عدد اضافه شده و باال می رود اما اگر مایل به وارد کردن عددی غیر از 

 عدد ذکر شده هستید می توانید بصورت دستی وارد نمایید.

 توضیحات مربوطه در فاکتور ذکر خواهد شد.

 ژه و فشار دادن کلید اینتر کلید واژهکلید واژه جهت تسریع در جستجوها استفاده خواهد شد.با نوشتن کلیدوا

 کی بورد استفاده نمایید.  Deleteها اضافه خواهد شد. جهت حذف کلید واژه از کلید  
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 تب آیتم های موجود:

 

 تب می باشد. سهدر این تب آیتم هایی که قصد خرید دارید را در سیستم وارد نمایید.این بخش شامل 

توانید مشخص کنید که خرید در کدام انبار قرار گیرد و همچنین براساس در این تب می : آیتمتب انتخاب 

 رسته و گروه مرتبط کاال مورد نظر را انتخاب نمایید.همچنین توضیحات مرتبط را می توانید درج کنید.
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کاالی خریداری شده را وارد نمایید.مثال در این مثال: بنر  اندارهدر این تب :  اندازه ودیگر مشخصاتتب 

متر طول دارد، سیستم اتوماتیک متراژ مربع را محاسبه کرده و براساس  677متر عرض و 4خریداری شده که 

 تعداد و قیمت واحد قیمت کل را محاسبه می کند.

 

کر شده بود محاسبه هم ذ فرمولیچون در هنگام ثبت کاال محاسبه قیمت بصورت  دقت کنید :

 صورت گرفته است. فرمولیبصورت 

: در این تب محاسبه قیمت نهایی و مجموع کل را مشاهده می نمایید تب محاسبه قیمت و ثبت در لیست

 و در صورت تایید کردن از سه کلید زیر استفاده نمایید.
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با کلیک کردن روی این کلید آیتم مورد نظر ثبت شده و در جدول زیر نمایش داده می  ثبت در سبد خرید:

 شود.

 

 آیتم کنونی را ثبت کرده و به مرحله خدمات کلی سفارش می رود.  کلید ثبت و مرحله بعد:

 تدا تغییرات را انجام دهید.ببه تب انتخاب آیتم رفته و می توانید از ا کلید از سرگیری:
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 حاسبه قیمت و ثبت نهایی :تب م

 

مشاهده می  رامجموع قیمت آیتم ها و درصد مالیات ذکر شده و اضافاتی را که قصد دارید در این تب 

 را کلیک کنید. ح بود گزینه یکنید.در صورتی که تمامی موارد صح

 اگر تیک چاپ فاکتور فعال باشد فاکتور نیز چاپ خواهد شد. دقت کنید:

  



95 

 

از خرید: -سفارشات  1.1  برگشت 

ید، ن قسمت می توانید استفاده نمایدرصورتی که سفارش خریدی ثبت شده و به دالیلی برگشت می خورد از ای

 :نحوه عملکرد این بخش به مانند سفارش خرید می باشد.

 مدیریت سفارشات: -سفارشات  1.2

 

 بعد از کلیک کردن روی دکمه مدیریت سفارشات فرم زیر نمایش داده می شود.

 

 و ... جستجو کنید. ، شماره فاکتور، تلفندر این فرم می توانید براساس نام مشتری، عنوان سفارش

نکته: برای دیدن آیتم های هر سفارش روی سفارش کلیک کرده و در جدول پایین فرم، 

 آیتم های سفارش را می توانید مشاهده نمایید.

سفارش ثبت شده نمایش داده می شود و برای بارگذاری بیشتر از دکمه  47در ابتدا فقط 

 استفاده نمایید. برای بارگذاری همه از کلید  استفاده نمایید. 
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اگر از بارگذاری همه استفاده نمایید احتمال اینکه زمان زیادی برای نمایش تمامی  دقت شود:

 آیتم ها صرف شود وجود دارد.

 توصیه می شود برای پیدا کردن سفارش مورد نظر از جستجو استفاده نمایید.ته: نک

برای آنکه ستون ها را گروه بندی کنید هر ستونی را که قصد دارید گروه بندی شود با قسمت مربوطه کشیده 

 تا گروه بندی اعمال شود.مثال در شکل زیر سفارشات براساس نام مشتری گروه بندی شده است.

 

 را انتخاب نمایید. برای حذف سفارش ابتدا سفارش را انتخاب و سپس دکمه 

 استفاده نمایید. برای افزودن سفارش از گزینه 

 صورت ،مشاهده تاریخچه تغییرات،، اتمام سفارش، مانده سفارش ویرایش سفارش، برای آنکه اعمالی مانند

را انجام دهید روی هر سفارش کلیک راست کرده و گزینه مورد نظر را انتخاب  اطالعات فرد، حساب فرد

 نمایید.

این سفارش به تمام شده "در صورتی که سفارشی به اتمام می رسد حتما گزینه  دقت کنید:

 به درستیمجموع مبالغ کارهای تمام شده در صورت حساب فرد  کلیک نمایید.با این عمرا  "است

 .نمایش داده شود
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 در صورتی که قصد دارید سفارشی را ویرایش کنید ابتدا سفارش را انتخاب و سپس از گزینه 

هنگامی که صفحه ویرایش سفارش باز شد به مانند شکل زیر روی  استفاده نمایید تا صفحه ویرایش باز شود.

 آیتم مورد نظر کلیک راست کرده و ویرایش را انتخاب کنید:

 

 

 گزینه  "محاسبه قیمت و ثبت در لیست"دقت شود: پس از ویرایش در تب 

 را کلیک نمایید تا اطالعات ثبت شود.
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 کلیک نمایید. گزینه را  "محاسبه قیمت و ثبت نهایی"در تب  پس از ویرایش کلیه آیتم هاو 
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کلیک نکنید  گزینه را  "محاسبه قیمت و ثبت نهایی"نکته: در صورتی که در تب 

 سفارش ویرایش نخواهد شد.
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 منوی حسابداری 1

 بخش امور مالی 1.1

1.1 از 1.  دریافت 

 

 افت از صفحه زیر نمایش داده می شود.یپس از کلیک کردن دکمه در

 

 در این صفحه امور مالی مختلفی را می توانید انجام دهید.

 : در صورتی که مبلغی را از مشتری دریافت میکنید باید این گزینه را انتخاب نمایید. 

در قسمت مبلغ باید میزان مبلغ دریافتی را وارد نمایید. در قسمت نام فرد با تایپ کردن قسمتی از نام فرد، 

مشاهده  وی ا کلیک کردن بر ربمورد نظر را انتخاب نمایید. همچنین می توانید سابقه مشتری را 

 نمایید.)مانند شکل زیر(
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فرم فوق که مربوط به گزارش حساب فرد می باشد، جزئیات کامل حساب فرد با ذکر مجموع بدهکاری، مجموع 

بستانکاری، مانده حساب و همچنین مانده حساب کارهای تمام شده نشان می دهد و وضعیت بدهکاری و 

دیدن جزئیات هر سند نیز می توانید در جدول مربوطه، ستون آخر بستانکاری مشتری را نشان میدهد.برای 

 گزینه جزئیات را کلیک کرده و مانند شکل زیر جزئیات مربوط به سند نمایش داده می شود.

 

 پس از وارد مبلغ و انتخاب فرد و تایپ بابت ، کلید تایید را فشار دهید.)مانند شکل زیر(
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 مربوط به سند دریافت یا پرداخت بازخواهد شد.صفحه بعد از کلیک کردن گزینه 

 

با کلیک کردن گزینه  ،در این فرم در صورتی که مشتری تمامی مبلغ را بصورت نقدی قصد پرداخت دارد

 از کی بورد این مبلغ به عنوان اضافه می شود. F4و یا کلید 

استفاده  F3میانبر یا کلید  برای معرفی چک کلید  ،اگر مشتری تمایل به پرداخت چک داشت

 نمایید تا صفحه زیر باز شود:
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 را فشار دهید تا صفحه زیر باز شود: در این فرم برای افزودن چک دریافتی کلید 
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 را کلیک نمایید. در این صفحه اطالعات مربوطه به چک مشتری را تایپ کرده و گزینه 

 

 را کلیک کنید. و در انتها گزینه  

  گزینه چک های دریافتی و مبلغ نقد را وارد نمودید در فرم سند دریافت و پرداخت، درصورتی که

 را کلیک کنید تا پیام زیر مبنی بر تایید شدن نمایش داده شود.
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نکته: درصورتی که قصد دارید مبلغ باقیمانده از سفارش را به عنوان تخفیف در نظر بگیرید، 

روی کیبورد فشار دهید تا مبلغ باقیمانده را   SPACEروی جعبه متن کلیک کرده و سپس 

 بصورت اتوماتیک در جعبه متن آورده شود.

نکته: درصورتی که قصد دارید چک های ثبت شده از فرم سند و پرداخت حذف شود از 

 استفاده نمایید. گزینه 

منوی مدیریت چک برای حذف و ویرایش چک هایی که در نرم افزار ثبت کرده اید به : دقت کنید

 ها مراجعه کنید.
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1.1  ثبت هزینه 1.

: در این قسمت هزینه های مربوط به چاپخانه را براساس نام هزینه هایی که در قسمت سرفصل 

 تعریف کرده اید می توانید وارد نمایید.

 

را کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش  پس از مشخص کردن مبلغ، سرفصل مربوطه، توضیح کلید 

 .داده شود

 

یا با کلیک کردن روی جعبه متن نقد و سپس فشار دادن  f4در این فرم مبلغ مربوطه را با فشار دادن کلید 

را کلیک کنید تا پیام زیر  روی کیبورد مبلغ مقدار کل را وارد نمایید و سپس کلید spaceکلید  

 نمایش داده شود.
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1.1 به بانک/صندوق -امور مالی 1.  بانک 

توانید مبلغی را از بانک دلخواه به بانک دلخواه دیگری یا به صندوق : در این قسمت می 

 انتقال دهید.

 

 در این فرم بعداز مشخص کردن بانک مبدا، صندوق/بانک مقصد، مبلغ قابل لنتقال، توضیح کلید

 را کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.
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ا با کلیک کردن روی جعبه متن نقد و سپس فشار دادن ی f4در این فرم مبلغ مربوطه را با فشار دادن کلید 

را کلیک کنید تا پیام زیر  روی کیبورد مبلغ مقدار کل را وارد نمایید و سپس کلید spaceکلید  

 نمایش داده شود.

 

1.1 ه -امور مالی 1. ل  حوا

 از این قسمت استفاده نمایید. کندحواله فردی به حساب شما : اگر مبلغی را 
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را کلیک کنید  در این فرم بعد از مشخص کردن طرف حساب و حساب و مبلغ مورد نظر گزینه 

 تا صفحه زیر باز شود:

 

 را کلیک نمایید تا پیام زیر نمایش داده شود: در این فرم بعد از مشخص کردن مبلغ نقد گزینه 
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 د.لغ مورد نظر را ثبت نمایی:در صورتی که مبلغی را به شخصی پرداخت می کنید از این قسمت مب

 

 صفحه مربوط به سند دریافت یا پرداخت بازخواهد شد.بعد از کلیک کردن گزینه 

 

د با کلیک کردن گزینه یدر این فرم در صورتی که مبلغ را بصورت نقدی قصد پرداخت دار

 اضافه می شود. "نقد"از کی بورد این مبلغ به عنوان نقد در قسمت  F4و یا کلید 

را کلیک کرده تا صفحه زیر  برای معرفی چک کلید  ریددا پرداختی چک معرفیاگر تمایل به 

 باز شود.
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 را فشار دهید تا صفحه زیر باز شود: کلید  پرداختیدر این فرم برای افزودن چک 
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دراین صفحه پس از مشخص کردن حساب، تاریخ چکی که می خواهید به مشتری بدهید را مشخص کنید، 

در قسمت دسته چک، دسته چک مربوطه را انتخاب کنید و از میان شماره چک ها شماره چکی را که به 

به را کلیک نمایید.) مشتری می دهید انتخاب نمایید، در آخر مبلغ چک را تایپ کرده و گزینه 

 مانند شکل زیر(

 منوی دسته چک ها مراجعه نمایید.نکته: برای تعریف دسته چک به 

 

 

اگر تمایل دارید تا چکی را که قبال دریافت کرده اید و می خواهید چک مربوطه را خرج کنید کلید 

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود. 
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اهده مبلغ کل انتخاب شده ها و سپس کلیک مشدر این صفحه با جستجو و انتخاب چک های دریافتی و 

 کل مبلغ به قسمت پرداخت اضافه خواهد شدو چک ها خرج می شوند. کردن گزینه 

 

را کلیک کنید تا پیام  و مبلغ نقد را وارد نمودید  پرداختی، مبلغ خرج چکدرصورتی که چک های 

 بر تایید شدن نمایش داده شود.زیر مبنی 
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1.1  درآمدثبت  –امور مالی  2.

 : در صورتیکه می خواهید درآمدی را ثبت نمایید از این گزینه استفاده نمایید.

  

را کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش  پس از مشخص کردن مبلغ، سرفصل مربوطه، توضیح کلید 

 داده شود.

 

یا با کلیک کردن روی جعبه متن نقد و سپس فشار دادن  f4در این فرم مبلغ مربوطه را با فشار دادن کلید 

را کلیک کنید تا پیام زیر  روی کیبورد مبلغ مقدار کل را وارد نمایید و سپس کلید spaceکلید  

 نمایش داده شود.
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1.1  دوق به بانک/صندوق:نص -امور مالی 6.

توانید مبلغی را از صندوق دلخواه به بانک دلخواه دیگری یا به : در این قسمت می 

 صندوق انتقال دهید.

 

 در این فرم بعداز مشخص کردن صندوق مبدا، صندوق/بانک مقصد، مبلغ قابل لنتقال، توضیح کلید

 را کلیک نمایید تا فرم زیر نمایش داده شود.
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یا با کلیک کردن روی جعبه متن نقد و سپس فشار دادن  f4در این فرم مبلغ مربوطه را با فشار دادن کلید 

را کلیک کنید تا پیام زیر  روی کیبورد مبلغ مقدار کل را وارد نمایید و سپس کلید spaceکلید  

 نمایش داده شود.
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 صورت حساب فرد: –حسابداری  تب 1.1

 

 

فرم فوق که مربوط به گزارش حساب فرد می باشد،پس از انکه فرد مورد نظری را انتخاب کردید و تاریخ 

را کلیک نماید تا جزئیات کامل حساب فرد با ذکر  مشاهده تراکنش ها را مشخص کردید دکمه 

 تب آمار در مجموع بدهکاری، مجموع بستانکاری، مانده حساب و همچنین مانده حساب کارهای تمام شده

 داده شود.نشان 

 توضیح داده می شود: ستون های مهم در این جدول ستون های مختلفی وجود دارد که به ترتیب

 شماره سند:شماره سند مربوطه به این تراکنش را نشان می دهد.

 تاریخ ثبت: تاریخ ثبت سند را مشخص می کند.

مرجع می تواندسفارشات، افراد، صندوق و ... این تراکنش مربوط به چه مرجعی می باشد.این شماره مرجع:

 باشد.
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شرح مرجع: توضیحات مرجع مربوطه را شرح می دهد و همچنین نشان می دهد سفارش مربوطه آیا تمام 

 شده است یا ثبت  شده  و...

 به عنوان مثال:

 

ارشات با ثبت شده و مربوط به مرجع سف 63/67/6134در تاریخ  1700در شکل فوق که سندی به شماره 

 و شرح مرجع بنر اربعین که سفارش به اتمام نیز رسیده است. 41.6شماره 

برای دیدن جزئیات هر سند نیز می توانید در جدول مربوطه، ستون آخر گزینه جزئیات را کلیک کرده و مانند 

 شکل زیر جزئیات مربوط به سند نمایش داده می شود.

 

 

را انتخاب نمایید تا سند نمایش داده شود، مانند  در شکل فوق برای دیدن این سند گزینه 

 شکل زیر:
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در قسمت جستجو می توانید در فرم صورت حساب فرد همچنین برای دیدن تاریخ خاصی از حساب کاربر 

 . را کلیک نمایید بازه تاریخ را تغییر داده و سپس گزینه 

در نرم افزار چاپیار اطالعات آماری در بازه تاریخی انتخاب شده در پایین جدول نمایش  دقت کنید:

 داده می شود.
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فعال باشد تمامی تراکنش های مربوط به فرد مورد نظر نمایش داده  در صورتی که تیک 

 شود.

 به تب جزئیات مراجعه کنید مانندشکل زیر: و سپسهر تراکنش ابتدا آن را انتخاب  جزئیاتبرای دیدن 

 

 

تراکنش آخر نمایش داده می شود که می توانید  47در هر بار نمایش تراکنش ها فقط  دقت شود:

تراکنش بعدی از گزینه  47تعداد نمایش تراکنشها را در تنظیمات تغییر دهید. برای بارگزاری 

 استفاده نمایید. 

را انتخاب نمایید. اما ممکن  تراکنش ها گزینه  برای دیدن تمامی دقت شود:

 است نرم افزار تا بارگذاری تمامی تراکنش ها خیلی کند شود.

مبلغی که در اطالعات آماری نمایش داده می شود براساس کل سفارشات است نه  دقت شود:

 سفارشی که نمایش داده شده!! 47فقط 
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 از این گزینه حدالمقدور استفاده نفرمایید مگر در موارد خاص. نکته:

 را کلیک نمایید. برای چاپ گزارش گزینه 

 

را انتخاب کرده باشید جزئیات اقالم فاکتور نیز چاپ خواهد  و سپس در صورتی که تیک 

 شد.
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 منوی صورت حساب سازمانی: –حسابداری  تب 1.1

 

 

به مانند صورت حساب فرد است با این تفاوت که صورت حسابی را که نمایش  این منو که عملکرد آن دقیقا

 می دهد براساس سازمان خاص با درنظر گرفتن تمامی افراد مربوط به این سازمان می باشد.
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 منوی صورت حساب صندوق: –حسابداری  تب 1.1

 

 

را کلیک    دکمه در این فرم پس از انتخاب کردن صندوق مربوطه و انتخاب تاریخ مورد نظر

گزارش حساب صندوق با جزئیات کامل نمایش داده می شود.در پایین صفحه اطالعات آماری کلیه  نمایید تا

تراکنشها  از قبیل: مجموع بدهکاری، مجموع بستانکاری، مانده حساب و مانده حساب کارهای تمام شده را 

 مشاهده نمایید. در تب آمار می توانید

سند نمایش داده می شود در صورتی که قصد دارید اسناد بیشتری  47در ابتدا فقط  دقت کنید :

را کلیک کنید و برای دیدن کل اسناد گزینه  را مشاهده نمایید گزینه 

را انتخاب نماییدالبته انتخاب این گزینه باعث کندی در پاسخ شده و باید کمی صبر  

ظر داشته باشید مبلغی که در اطالعات آماری نمایش داده می کنید تا اطالعات پردازش شود. همچنین در ن

 سفارشی که نمایش داده شده!! 47شود براساس کل سفارشات است نه فقط 
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دقیق هر تراکنش مربوط به سفارشات ابتدا آن را انتخاب و سپس به تب جزئیات مراجعه  جزئیاتبرای دیدن 

 کنید مانندشکل زیر:

 

 تلفی وجود دارد که به ترتیب ستون های مهم توضیح داده می شود:در این جدول ستون های مخ

 شماره سند:شماره سند مربوطه به این تراکنش را نشان می دهد.

 تاریخ ثبت: تاریخ ثبت سند را مشخص می کند.

شماره مرجع:این تراکنش مربوط به چه مرجعی می باشد.این مرجع می تواندسفارشات، افراد، صندوق و ... 

 که نوع مرجع را در ستون بعد خواهید دید.باشد 

شرح مرجع: توضیحات مرجع مربوطه را شرح می دهد و همچنین نشان می دهد سفارش مربوطه آیا تمام 

 شده است یا ثبت  شده  و...

 حروف اختصاری بکار رفته در جدول به معنای زیر می باشد:

 بستانکار بس: 

 ب: بدهکار
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روی دکمه ستون اخر هر سند کلیک نمایید تا جزئیات مربوطه نمایش داده برای دیدن جزئیات هر سند بر 

 شود.

فعال باشد تمامی تراکنش های مربوط به فرد مورد نظر نمایش داده  در صورتی که تیک 

 شود.

ط اسناد دریافتنی فعال کنید تا فق نکته: برای مشاهده اسناد دریافتنی تیک 

 مانند شکل زیر:، نمایش داده شود

 

 را کلیک نمایید. گزینه گزارش برای چاپ 
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انک: –حسابداری  تب 1.2  ریزعملکرد ب

 

 

 

مشاهده  در این فرم می توانید ریز عملکرد بانک مورد نظر را با انتخاب حساب و انتخاب گزینه 

 نمایید.اطالعات جداول در این فرم به مانند جداول در صندوق می باشد.

آماری کلیه تراکنشها  از قبیل: مجموع بدهکاری، مجموع بستانکاری، مانده حساب در پایین صفحه اطالعات 

 و مانده حساب کارهای تمام شده را می توانید در تب آمار مشاهده نمایید.

نمایش داده می شود در صورتی که قصد دارید اسناد  تراکنش 47در ابتدا فقط  دقت کنید :

را کلیک کنید و برای دیدن کل اسناد گزینه  بیشتری را مشاهده نمایید گزینه 

را انتخاب نماییدالبته انتخاب این گزینه باعث کندی در پاسخ شده و باید کمی صبر  
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کنید تا اطالعات پردازش شود. همچنین در نظر داشته باشید مبلغی که در اطالعات آماری نمایش داده می 

 که نمایش داده شده!!سفارشی  47شود براساس کل سفارشات است نه فقط 

دقیق هر تراکنش مربوط به سفارشات ابتدا آن را انتخاب و سپس به تب جزئیات مراجعه  جزئیاتبرای دیدن 

 کنید مانندشکل زیر:

 

 حروف اختصاری بکار رفته در جدول به معنای زیر می باشد:

 بس: بستانکار 

 ب: بدهکار

هر سند کلیک نمایید تا جزئیات مربوطه نمایش داده  برای دیدن جزئیات هر سند بر روی دکمه ستون اخر

 شود.

فعال باشد تمامی تراکنش های مربوط به فرد مورد نظر نمایش داده  در صورتی که تیک 

 شود.
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فعال کنید تا فقط اسناد  نکته: برای مشاهده اسناد دریافتنی تیک 

نی تیک و همچنین برای مشاهده اسناد پرداخت دریافتنی نمایش داده شود

 را فعال نمایید. 

با کلیک کردن بر روی عنوان هر ستون مرتب سازی به صورت صعودی و نزولی مرتب  دقت شود:

 می شود.

 

 مثال در شکل فوق تاریخ بصورت صعودی از باال به پایین مرتب شده است.

 را کلیک نمایید. برای چاپ گزارش گزینه 
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 :حساب کلیصورت  –حسابداری  تب 1.6

 

 

را مشاهده  و سازمان ها در این بخش می توایند صورت حساب کلی گروه افراد، صندوقها، حساب های بانکی

 نمایید.و آمار دقیق این حساب ها را در پایین فرم مشاهده نمایید

 حروف اختصاری بکار رفته در جدول به معنای زیر می باشد:

 بس: بستانکار 

 ب: بدهکار

 روههای دیگر دکمه رادویی مربوطه را کلیک نمایید.برای دیدن گ
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 را کلیک نمایید. برای چاپ گزارش گزینه 
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 :گزارش اسناد –حسابداری  تب 1.8

 

 

در این فرم سندهای حسابداری را می توانید مشاهده نمایید.برای آنکه جزئیات هر سند را مشاهده نمایید روی 

 سند مربوطه دوبار کلیک نماییدمان
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سند نمایش داده می شود در صورتی که قصد دارید اسناد بیشتری  47در ابتدا فقط  دقت کنید :

را کلیک کنید و برای دیدن کل اسناد گزینه  را مشاهده نمایید گزینه 

را انتخاب نماییدالبته انتخاب این گزینه باعث کندی در پاسخ شده و باید کمی صبر  

 کنید تا اطالعات پردازش شود.

 را کلیک نمایید. برای چاپ گزارش گزینه 
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 مدیریت چک ها –حسابداری  تب 1.2

 

 

 

 در این منو می توانید چک های خودتان را مدیریت نمایید.

وضعیت های مختلف چک با رنگ های مختلفی تمییز داده شده است. مثال چک های وصل شده با رنگ سبز 

 کمرنگ و چک های برگشتی با رنگ قرمز و ... 

برای پیدا کردن چک مربوطه می توانید از گزینه جستجو استفاده نمایید.جستجو براساس نام فرد، سریال 

 چک، نام بانک و ... امکان پذیر خواهد بود.

 استفاده نمایید. برای مشاهده چک های دریافتنی یا پرداختنی از 
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از عملیات زیر را انجام ابتدا یکی از چک ها را با تیک انتخاب کرده و سپس یکی  در قسمت 

 دهید:

 

 مثال در اینجا ما گزینه اعالم وصول را انتخاب می کنیم ، صفحه زیر باز می شود:

 

 را کلیک نمایید، پیام زیر نمایش داده می شود بعد از تایید گزینه 
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تقال ان"درصورتی که قصد دارید اعالم وصول در صندوق خاصی انجام شود ابتدا باید گزینه  نکته :

 سپس صندوق جابه جایی را انتخاب کنید به مانند شکل زیر:  را کلیک نمایید و "به صندوق

 

 را انتخاب کنید. سپس گزینه 

 سپس می توانید اعالم وصول را در صندوق مربوطه انجام دهید.

 صورتی که قصد اطالح عملیات چک را دارید از گزینه اصالح آخرین عملیات استفاده نمایید:در 

 

 

 جهت مشاهده وضعیت چک ها بصورت جداگانه از گزینه وضعیت می توانید استفاده نمایید به مانند شکل زیر:
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را    تدا روی چک کلیک راست کرده و سپس گزینه  بجهت مشاهده روند چک، ا

انتخاب کرده:

 

بعد از انتخاب گزینه مشاهده روند چک صفحه زیر باز شده و تمامی عملیاتی که تاکنون روی این چک صورت 

 گرفته را می توانید مشاهده نمایید:
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 ادامه فرم مدیریت چک:

 

 مبلغ چک های انتخاب شده را می توانید مشاهده نمایید. در قسمت 
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استفاده نمایید  ستفاده نمایید و برای ویرایش چک از گزینه ا برای حذف چک از گزینه 

 تا صفحه زیر که مربوط به مشخصات چک می باشد باز شود: 

 

 را انتخای نمایید. پس از اعمال تغییرات گزینه 

  



610 

 

 ک هاچمنوی دسته  -تب حسابداری  1.5

 

 در این قسمت می توانید دسته چک های خود را به سیستم اضافه نمایید.

 

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: برای افزودن دسته چک گزینه 
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تدا حساب مربوطه را انتخاب کنید سپس شماره دفتری چک را وارد نمونه و سریال چک بدر فرم دسته چک ا

را به  6.61بوده است که  6.61/633736را از سریال تا سریال وارد نمایید.مثال در مثال فوق چک بصورت 

نه گزی عنوان ریدف دفتری و مابقی رت به عنوان سریال درنظر گرفته شده است. پس از وارد کردن اطالعات

 را انتخاب نمایید تا فرم زیر باز شده و برگه های دسته چک ساخته شود. 
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استفاده  و برای ویرایش دسته چک از  برای غیرفعال کردن دسته چک ثبت شده از 

 نمایید.

 منوی افتتاح حساب -تب حسابداری  1.11

 

 گزینه استفاده نمایید.برای آنکه حساب های بانکی خود را در نرم افزار ثبت کنید از این 

 

 استفاده نمایید:برای افزودن حساب بانکی جدید از 
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 را انتخاب نمایید. بعد از وارد کدن اصالعات مربوطه گزینه 

 استفاده نمایید. و ویرایش از گزینه  برای حذف از گزینه 

ر لیست تراکنش ها نکته:  درصورتی که تغییری در بانک و شماره حساب انجام شود موجب تداخل د

 و حساب ها  می شود.

 منو صندوق: -تب حسابداری  1.11

 

 برای تعریف صندوق در نرم افزار از این منو استفاده نمایید:
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 را کلیک نمایید: برای افزودن صندوق گزینه 

 

 را کلیک نمایید تا صندوق ثبت شود. پس از وارد کردن نام صندوق گزینه 

 استفاده نمایید. و ویرایش از گزینه  برای حذف از گزینه 
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 منو سرفصل ها -تب حسابداری  1.11

 

 برای تعریف و حذف و ویرایش سرفصل ها از این منو استفاده نمایید:

 

 

مهمی که در سرفصل وجود دارد این است که شما فقط مجاز به تغییر در سرفصل هایی هستید که اجازه  نکته

تغییر به شما داده شده است. سعی شده است برای جلوگیری از بروز ناسازگاری ها در روند حسابداری بعضی 

ین توجه داشته باشید که در از سرفصل ها قفل شده باشند و اجازه تغییر به آن ها داده نشده باشد. بنابرا

صورت تغییرات ناخواسته در این قسمت ممکن است حسابداری شما با مشکل مواجه شود لذا با هماهنگی 

 به تغییر در سرفصل ها اقدام نمایید. شرکتمدیر و یا هماهنگی با 

ی مانند را کلیک کنید. نام جدید را در فرم بر روی آن کلیک کرده و  لبرای تغییر نام یک سرفص

 فرم زیر وارد کرده و تایید را بزنید
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 کلیک کنید. حذف سرفصل بر روی برای 

 نکته: هر سرفصلی را نمی توانید حذف کنید. 

به عنوان نمونه در نظر بگیرید می خواهیم یک سرفصل جدید برای هزینه های مربوط به انبار در سیستم 

 می باشد کلیک می کنیم.  176ایجاد نماییم. برای این کار بر روی کد کل هزینه که 

 

س تعریف کد معین را می زنیم. انتخاب می کنیم و سپ سپس از منوهای باال منوی 

می دانیم که آخرین  مورد نظرمان را به همراه کد هر کدام در صفحه باز شده وارد می کنیم. سپس هزینه های

 به شکل زیر توجه کنید.می باشد. 7777کد معین وارد شده 

 

 

 از این کد به بعد کدهای معین مورد نظرمان را ثبت می کنیم. به شکل زیر توجه کنید. 
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هزینه ثبت می شوند. حال می توانیم از این کد هزینه سرفصل معین به عنوان  یه تایید را زده و این کدهامدک

 های تولید شده در ثبت هزینه در فرم امورمالی اتوماتیک مربوط به هزینه استفاده کنیم.

 منو سال مالی: -تب حسابداری  1.11

 

 

 برای افزودن سال مالی جدید از این گزینه استفاده نمایید.
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 را کلیک نمایید: برای افزودن صندوق گزینه 

 

 را کلیک نمایید تا صندوق ثبت شود. پس از وارد کردن سال مالی جدید گزینه 

استفاده  و برای ویرایش دسته سال مالی از  برای غیرفعال کردن سال مالی  از 

 نمایید.
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 بخش انبارداری: 2

نبارداریتب  2.1 نیار: - ا ا  منو مدیریت 

 

 تعریف و ویرایش انبار از این منو استفاده نمایید:برای 

 

 برای حذف و ویرایش انبارها از گزینه های مربوطه می توانید استفاده نمایید.

 استفاده نمایید: برای افزودن انبار جدید از گزینه 
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 را انتخاب نمایید. پس از وارد کردن اطالعات انبار گزینه 

ف یفقط افرادی در نرم افزار نمایش داده می شود که در هنگام تعر دقت شود: برای تعریف مسئول

 تعریف کرده باشید. "انبار" کاربر در نرم افزار نوع کاربر آنها
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نبارداریتب  2.1  دکس کاال:رمنو مشاهده کا - ا

 

ده مشاهبرای نمایش کاردکس کاال می توانید از این گزینه استفاده نمایید کاردکس تعدادی و ارزشی  را 

 نمایید.

 

ه گزین بعد از مشخص کردن نام رسته، نام گروه، نوع کاردکس و تاریخ مورد نظر جهت مشاهده کاردکس کاال

 را کلیک نمایید. 

 دو نوع کاردکس درنظر گرفته شده است : کاردکس تعدادی و کاردکس ارزشی)قیمت وارده(

 را می توانید پیدا کنید. متراژی و یا ارزشی درانتهای نمایش اطالعات درجدول مجموع
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نبارداریتب  2.1 نبارداری: - ا ا  منو اسناد 

 

 در این منو می توانید تمامی اسناد مربوط به انباداری را مشاهده نمایید:

 

را انتخاب نمایید تا بتوانید کلیه اسناد را مشاهده  پس از مشخص کردن تاریخ و کلیک گزینه 

 نمایید.

 کلیک کردن روی هر سند آیتم های موجو در سند انبار را می توانید مشاهده نمایید: با دوبار
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تراکنش نمایش داده می شود در صورتی که قصد دارید اسناد بیشتری  47دقت کنید : در ابتدا فقط 

را کلیک کنید و برای دیدن کل اسناد گزینه  را مشاهده نمایید گزینه 

انتخاب این گزینه باعث کندی در پاسخ شده و باید کمی صبر را انتخاب نماییدالبته  

 کنید تا اطالعات پردازش شود.
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نبارداریتب  2.1  منو مدیریت کاال: - ا

 

در این امکان مشاهده کلیه کاالهای نرم افزار برای شما فراهم می شود و می توانید کاالی جدید در نرم افزار 

 اضافه کنید.

 

را کلیک نمایید تا  برای جستجوی کاالی مورد نظر نام کاال را در جعبه متن تایپ کرده و سپس گزینه 

 کلید اینتر را فشار دهید..

 را کلیک نمایید تا صفحه زیر باز شود: برای افزودن کاالی جدید گزینه 
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های مربوطه وارد نمایید.همچنین در این صفحه در قسمت باال ابتدا اطالعات مربوط به کاال را در جعبه متن 

قصد دارید گروه جدید تعریف کنید گزینه   رسته مربوط به کاال و گروه مربوطه را انتخاب نمایید در صورتی

 را کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود: 
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 را انتخاب نمایید. در این صفحه نام گروه را تایپ کرده و گزینه 

می توانید زمان تاخیر تحویل را وارد نمایید  در قسمت 

 تا در ثبت سفارش سرعت بیشتری داشته باشید و این میزان ساعت به عنوان تاریخ تحویل در نظر گرفته شود.

 

پس از وارد کردن اطالعات کلی هر کاال باید اطالعات هر تب را جداگانه وارد نمایید که توضیحات تب ها را 

 اد.در ادامه خواهیم د

 تب اول : مربوط به واحد: اطالعات واحد بندی کاال را در این تب می توانید انتخاب کنید:

 در نرم افزار چاپیار واحد بندی به دو صورت مقداری و متراژی صورت می گیرد:
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 که براساس نوع کاال باید واحد بندی مربوطه را انتخاب کنید.

 را وارد نمایید : حدو تعداد در وا سپس باید واحد مربوطه کاال

 

را انتخاب  د جدید گزینه حدر نرم افزار چاپیار امکان تعریف واحدهای مختلف وجود دارد، برای افزودن وا

 نمایید تا صفحه زیر باز شود:

 

 

را کلیک کنید و نام  در این صفحه برای افزودن سطر جدید گزینه 

را کلیک نمایید تا اطالعات  د کردن گزینه واحد و تعداد در واحد را مشخص نمایید. پس از وار

 ثبت شوند.
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پس از واحد بندی پیش فرض ها را می توانید تعریف نمایید.این پیش فرض ها در زمان ثبت کاال به سرعت 

 شما در ثبت کمک خواهند کرد.

 

 تب محاسبه قیمت:

 

فرمول محاسبه می شود.محاسبه به قیمت براساس مقداری، متراژی و مبتنی بر اسدر نرم افزار چاپیار مح

براساس متراژی و مقداری را براساس نوع کاال انتخاب نمایید.مثال کاالیی مانند کاغذگالسه بصورت مقداری 

 انسی بصورت متراژی محاسبه می شود. 61میباشد و کاالیی مانند بنر 

 محاسبه قیمت براساس فرمول :

شده و چهارعمل اصلی می توایند بصورت فرمولی محساسبه در این نوع محاسبه قیمت از متغیرهای تعریف 

 سانت پرتی را محاسبه کنیم. 1قیمت را انجام دهید.به عنوان مثال می خواهیم چاپ بنر را با 
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برای نوشتن فرمول فوق با کشیدن نام متغیر و رهاکردن در قسمت فرمول می توان این کار را انجام داد که 

 :فرمول بصورت زیر می باشد

((([XReq]+7171)*([YReq]+7171))*[QTY])*[PriceQty] 

 معنای این فرمول این است:

 سانت + ارتفاع سفارش( *)سه سانت + عرض سفارش((( 1)))تعداد سفارش( *)(*)قیمت واحد

دقت کنید: که تعداد پرانتزهایی که باز و بسته می کنید باید درست باشد و همچنین فط از چهار 

 ، تفریق،ضرب و تقسیم استفاده نمایید.عمل اصلی : جمع
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 تب الرج فرمت:

این تب باید پس پیش فرض کاال را وارد نمایید و همچنین زمان چاپ یک مترمربع پس را در واحد ثانیه وارد 

 نمایید و همچنین وزن کاال را وارد نمایید.

 دقت کنید: این اعداد در محسابه زمان بکار گرفته می شوند.
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 تب محاسبه زمان: 

ل را انجام دهید.مثال در شکل این تب که نحوه محاسبه زمان را نشان می دهد و باید بصورت فرمولی این عم

 برای محاسبه قیمت در نظر گرفته است.  "1عرض ضربدر زمان پس "از فرمول  فوق

 

 تب موجودی اولیه:

توانید ثبت نمایید.ارزش واحد فوق ارزش واحد در این تب موجودی اولیه کاال را در انبارهای مختلف می 

موجودی کنونی این جنس در انبار می باشد و این ارزش واحد فقط در هنگام ثبت کاال در نرم افزار ثبت می 

 شود.

 4.77عدد با ارزش هر متر مربع  .متر به تعداد  677متر و ارتفاع  4انسی با عرض  61مثال در مثال فوق بنر 

 فزار ثبت می شود.تومان در نرم ا
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 کل مشخص شده است کشیدهبرای گروهبندی برحسب ستون خاصی، ستون مورد نظر را به قسمتی که در ش

 در شکل فوق گروهبندی براساس رسته انجام شده است. و رهاکنید،

را انتخاب کنید و پس از ویرایش کردن  برای ویرایش هر خدمت ابتدا آن را انتخاب و سپس گزینه 

 تایید را کلیک کنید. گزینه

 را کلیک نمایید. برای حذف هر کاال ابتدا آن را انتخاب کرده و سپس گزینه 
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نبارداری  2.2 ا  منوی مدیریت خدمات: -تب 

 

 این منو برای تعریف خدمات در نرم افزار قابل استفاده می باشد:

 

را کلیک نمایید تا  برای جستجوی خدمت مورد نظر نام کاال را در جعبه متن تایپ کرده و سپس گزینه 

 کلید اینتر را فشار دهید..

 را کلیک نمایید تا صفحه زیر باز شود: برای افزودن خدمت جدید گزینه 
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انتخاب نمایید سپس نام واحد ایتدا عنوان خدمت را تایپ کرده و سپس رسته و گروه مربوطه را در این صفحه 

 انتخاب کنید.را 

دقت کنید: درصورتی که نام واحد مربوطه و تعداد در واحد را وارد نکرده اید با انتخاب گزینه 

 را انتخاب کرده و در صفحه مربوط واحد را ثبت نمایید. 

 نکته: تعداد درواحد در خدمات تاثیری ندارد.

نحوه محاسبه قیمت را انتخاب نمایید سه نوع محسابه قیمت برای خدمات  پس از وارد کردن اطالعات، باید

 درنظر گرفته شده است:

 درصدی: درصدی از مقدارکل مبلغ آیتم سفارش به عنوان مبلغ خدمت درنظر گرفته میشود.

 مقداری: براساس مبلغ سفارش و تعداد محاسبه انجام میشود.

از متغیرهای تعریف شده و چهارعمل اصلی می توایند بصورت  در این نوع محاسبه قیمتمبتنی بر فرمول: 

فرمولی محساسبه قیمت را انجام دهید.در شکل فوق از این نوع محسابه قیمت استفاده شده است. )تعداد 

 خدمت * قیمت واحد(
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برای گروهبندی برحسب ستون خاصی، ستون مورد نظر را به قسمتی که در شکل مشخص شده است کشیده 

 اکنید. در شکل فوق گروهبندی براساس رسته انجام شده است.و ره

را انتخاب کنید و پس از ویرایش کردن  برای ویرایش هر خدمت ابتدا آن را انتخاب و سپس گزینه 

 گزینه تایید را کلیک کنید.

 را کلیک نمایید. برای حذف هر خدمت ابتدا آن را انتخاب کرده و سپس گزینه 
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 اطالعات پایه 6

پایه  6.1  مدیریت افراد -اطالعات 

 

 تمامی مشتری ها و همکاران ثبت شده در سیستم را می توانید مدیریت کنید. بخش  در این

 

در قسمت جستجو با نوشتن قسمتی از نام یا نام خانوادگی یا تلفن و ... می توانید فرد مورد نظر را سریعتر 

 پیدا کنید. 

 را انتخاب نمایید. برای حذف فرد مورد نظر ابتدا فرد را انتخاب نمایید و سپس گزینه 

کشیده :ستون مورد نظر به این بخش برای گروه بندی می توانید، 
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نوع شخص انجام  سگروه بندی بر اساس همین ستون انجام می شود. مثال در مثال زیر گروه بندی براساتا 

 شده است:

 

را انتخاب کرده تا صفحه زیر نمایش  رد جدیدی به نرم افزار اضافه نماییم ابتدا گزینه برای آنکه ف

 داده شود.
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ابتدا پیشوند فرد مورد نظر را انتخاب کرده مانند: جناب آقای یا سرکار خانم و ...، سپس اطالعات در این صفحه 

را وارد نمایید. در صورتی که فرد مورد  مربوط به نام فرد، شماره تماس ها، فکس، وبسایت، آدرس و کدپستی

نظر همکار باشد گزینه همکار و در غیر اینصورت فروشنده را انتخاب نمایید.همچنین می توانید هر دو گزینه 

به این معنا است که اطالعات مربوط به شماره موبایل های تب  در این بخش گزینه را انتخاب نمایید.

 تلفن ها هم درج شود.اطالعات پیامک در قسمت شماره 

 تب را مشاهده می کنید که به شرح هر تب جداگانه خواهیم پرداخت. .در پایین اطالعات اصلی فرد 
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 تب اطالعات پیامک:

 

ر نرم افزار در این تب می توانید اطالعات مربوط به ارسال پیامک و شماره موبایل های فرد مورد نظر را د

ن منظور ابتدا در قسمت شماره موبایل، موبایل فرد موردنظر را تایپ کرده و سپس چاپیار ذخیره نمایید.برای ای

را انتخاب نمایید در شماره در کادر پایین نمایش داده شود. در صورتی که می خواهید پیام فقط  گزینه 

 به شماره های اصلی نمایش داده شود تیک اصلی را نیز فعال نمایید.

 می فرمایید که عملکرد هر کدام به شرح ذیل می باشد.تیک را مشاهده  3در پایین 

: این گزینه ارسال پیام را فقط به شماره هایی که تیک اصلی برای آنها 

فعال بوده فقط ارسال می کند. در صورت برداشتن این تیک ارسال پیام به همه شماره ها چه اصلی و چه غیر 

 اصلی ارسال می شود.

ظر را ثبت نمایید پیام خوش آمدگویی که در قسمت : در صورتی که فرد مورد ن

 تنظیمات وارد نموده اید برای فرد ارسال می شود.

: این پیام در هنگام اتمام سفارش با توجه به مشخصات وارد شده در تنظیمات برای 

 فرد مورد نظر ارسال می شود.

 .ارسال می شودبرای فرد  "دریافتی و پرداختی": کلیه تراکنش های صورت گرفته

 : محدودیتی در وارد کردن تعداد شماره موبایل ها وجود ندارد.نکته

  



600 

 

 تب اطالعات ایمیل:

در این تب اطالعات مربوط به ایمیل فرد وارد می شود و عملکرد این بخش به مانند تب اطالعات پیامک می 

 باشد.

 تب اطالعات سازمانی:

 

که در حال ثبت کردن هستید حقیقی است یا حقوقی)مرتبط با در این تب می توانید مشخص کنید فردی 

 سازمان خاصی می باشد(

 درصورتی که فرد حقوقی باشد موظف به وارد کردن اطالعات سازمان و مسئولیت شخص می باشد :
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 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: برای تعریف سازمان گزینه 

 

ا مشاهده می فرمایید و در قسمت جستجو می توانید سازمان خاصی را پیدا در این صفحه تمامی سازمان ها ر

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: کنید.برای افزودن سازمان گزینه 
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 را انتخاب نمایید.  در این صفحه اطالعات سازمان را تایپ کرده و گزینه 

 یید.بعد از مشخص کردن و افزودن سازمان آن را انتخاب نما

 

 تا به شکل زیر در قسمت مربوطه نمایش داده شود.

 

عد از مشخص کردن نام سازمان باید مسئولیت مربوط به فرد را مشخص نمایید.در صورتی که مسئولیت ب

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: مربوطه را پیدا نکردید گزینه 
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آبی رنگ را کلیک نماییم و سپس اقدام به نوشتن کنید به در این صفحه برای افزودن مسئولیت باید قسمت 

 مانند شکل زیر:

 

 را انتخاب نمایید. پس از نوشتن گزینه 

 تب اطالعات خدماتی:

 

 در این تب اطالعات خدماتی را می توانید مشخص کنید. در قسمت اعتبار :

  

توع اعتبار فرد را مشخص می کنید . در صورتی که اتوماتیک را انتخاب نمایید براساس تنظیمات عمل خواهد 

درصد از کل بستانکاری فرد را  47وارد کرده باشید  47کرد. مثال اگر در تنظیمات برنامه درصد بستانکاری را 

داشته باشد نرم افزار اجازه ثبت سفارش برای درصد کمتر اعتبار  47به عنوان اعتیار در نظر می گیرد و اگر از 

هزار تومان باشد نرم افزار  677فرد بدون دریافت مبلغ را نمی دهد. به عنوان مثال اگر اعتبار بستانکاری فرد 

 هزار تومان اجازه ثبت سفارش بدون دریافت مبلغ برای فرد را می دهد. 47تا 

بار در به عنوان اعتباشد به این معنا است که تا مبلغ ذکر شده اگر سقف اعتبار غیر اتوماتیک را انتخاب شده 

 نظر گرفته و فرد می تواند بدون پرداخت مبلغ سفارش برایش ثبت شود.
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در قسمت گروه قیمت پیش فرض، می توانید گروهی را که مایل هستید در هنگام ثبت سفارش، این گروه را 

را انتخاب  رای جستجو در میان گروه های قیمت گزینه به عنوان گروه قیمت نرم افزار درنظر بگیرد.ب

 نمایید.تا صفحه مدیریت گروه های برنامه بصورت زیر باز شود:

 

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: در این صفحه برای افزدون گروه جدید گزینه 
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 گروه جدید ثبت خواهد شد. ن صفحه با وارد کردن اطالعات مربوطه و انتخاب گزینه درای

 استفاده می شود کهبرای مواردی  گزینه  :کنیددقت 

ثال . مثال  در مکند اما فقط بعضی از کاالها قیمتشان فرق می ارث ببرد از گروه قیمت دیگری گروه 

 روهاز گروه پایگاه بسیج ارث برده و قیمت های گروه بسیج برای این گ "4مشتریان درجه "فوق گروه جدید 

را  4نیز درج شده و شما بعدا در قسمت مدیریت قیمت کاالها می توانید بعضی از کاالهای مشتریان درجه 

 صورت بگیرد در این گروه نیز اعمال می شود. "گروه بسیج"و همچنین تغیراتی که در تغییر دهید.

وجود دارد .با کلیک کردن بر روی این گزینه وارد صفحه مدیریت  در این تب گزینه ای به این شکل 

 گروه های قیمت خواهیم شد که توضیح این قسمت را در مربوطه خواهیم داد.

 می باشد. قسمت بعدی این تب گزینه 

همانطور که معلوم است در چاپ در صورتی که متراژ سفارش زیر یک متر باشد یا فعال کردن این گزینه برای 

 مشتری سفارشات زیر یک مترمربع را یک متر درنظر گرفته می شود.

 تب گروهبندی:

 

در این تب می توانید مشخص کنید که فرد مورد نظر در کدام گروه قرار خواهد گرفت.مثال: همکاران، مشتربان 

کرد، برای  و... این دسته بندی بعدا در جستجوها و راهنمایی بیشتر در مدیریت افراد به شما کمک خواهد

 را انتخاب کنید تا صفحه زیر باز شود.اضافه کردن و جستجوی گروه های دیگر گزینه 
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این صفحه که قبال نیز با آن آشنا شده ایم همان مدیریت گروه های برنامه می باشد با این تفاوت این دفعه 

 گروه های افراد باز شده است .بطور اتوماتیک 

 را کلیک نمایید. را انتخاب و سپس گزینه برای حذف گروه ابتدا گروه 

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: برای افزودن گروه جدید گزینه 
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 را انتخاب تا گروه جدید اضافه شود. نام گروه را تایپ کرده و سپس گزینه 

پایه  6.1  مدیریت سازمان ها -اطالعات 

 

سیستم مدیریت و اضافه نمایید. این بخش با بخش مدیریت  دراین بخش می توانید سازمان های مختلف را در

افراد ارتباط زیادی دارد زیرا هر فردی که در سیستم بصورت حقوقی ثبت می کنید باید سازمان مربوطه فرد 

 را نیز مشخص نمایید.
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صی را پیدا در این صفحه تمامی سازمان ها را مشاهده می فرمایید و در قسمت جستجو می توانید سازمان خا

را انتخاب نمایید، برای افزودن سازمان  کنید.برای حذف، سازمان مربوطه را انتخاب و سپس گزینه

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: گزینه 
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 را انتخاب نمایید.  در این صفحه اطالعات سازمان را تایپ کرده و گزینه 

 انتخاب نمایید.بعد از مشخص کردن و افزودن سازمان آن را 
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پایه  6.1  مدیریت کاربران -اطالعات 

 

 در این بخش می توانید کاربران استفاده کننده از نرم افزار را تعریف و مدیریت نمایید.

 

می توانید براساس نام و نام کاربری جستجو را انجام دهید، همچنین برای محدود کرن در قسمت جستجو 

 یز کلیک کرده و سپس جستجو کنید.جستجو می توانید نوع کاربر را ن

دید گزینه جرا انتخاب نمایید، برای افزودن کاربر  برای حذف، کاربر مربوطه را انتخاب و سپس گزینه

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: 
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 .در این صفحه ابتدا نام، نام کاربری و رمزعبور و همچنین تکرار رمز عبور را وارد نمایید

.برای هر کاربر باید پیش فرض ها برای هر کاربر جهت تسهیل و افزایش سرعت در برنامه می باشد. انتخاب

 را انتخاب نمایید، اگر صندوقی در سیستم وجود ندارد گزینه  و حساب پیش فرض صندوق پیش فرض

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود:
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ه نمایید و همچنین جستجو نمایید. برای افزودن صندوق در این صفحه تمامی صندوق را می توانید مشاهد

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: جدید گزینه 

 

را تایپ کرده و  ]در صورتی که توضیح خاصی داشته باشد[ابتدا نام صندوق و همچنین توضیح در این صفحه 

 را انتخاب نمایید. گزینه 



641 

 

 

بعد از صندوق پیش فرض باید حساب پیش فرض را انتخاب نمایید. ، اگر حسابی در سیستم وجود ندارد گزینه 

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: 

 

در این صفحه تمامی حساب های تعریف شده در نرم افزار را می توانید مشاهده نمایید و همچنین جستجو 

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: ید گزینه نمایید. برای افزودن حساب جد
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 در این صفحه اطالعات حساب بانکی خودرا باید وارد نمایید.

را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز  در صورتی که نام بانک شما در لیست بانک ها وجود ندارد گزینه 

 شود:

 

کلیک نماییم و سپس اقدام به نوشتن کنید به مانند در این صفحه برای افزودن بانک باید قسمت آبی رنگ را 

 شکل زیر:
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 را انتخاب نمایید. پس از نوشتن گزینه 

 را انتخاب نمایید. بعد از مشخص کردن نام بانک اطالعات حساب خود را وارد کرده و گزینه 
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 و حساب پیش فرض: فرضبعد از مشخص کردن صندوق پیش

 

را تیک بزنید این فرد اجازه دارد در هنگام ثبت سفارش  درصورتی که گزینه 

و دریافت مبلغ صندوق پیش فرض را که شما انتخاب کرده اید تغییر داده و مبلغ سفارش یا چک را به حساب 

 دیگری پرداخت کند.

 

دام در ک توانید انتخاب کنید که هردر قسمت نوع کاربر یکی از  پنج نوع کاربر تعریف شده در سیستم را می 

 سیستم یکسری قابلیت مخصوص به خود دارد، مثال:

 سفارشی را که تمام شده باشد، فقط مدیر می تواند ویرایش کند. مدیر:

 نمایش داده میشود. طراح: در قسمت ثبت سفارش، تب طراحی، فقط طراحان برای این نوع کاربر
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فقط افرادی که نوع کاربری آنها انباردار باشد انباردار: در قسمت ثبت انبار برای مشخص کردن مسئول انبار 

 نشان داده می شود.

چاپچی: در قسمت ثبت دستگاه برای مشخص کردن مسئول دستگاه  فقط افرادی که نوع کاربری آنها چاپچی 

 باشد نشان داده می شود.

سطح  ورتیدر قسمت سطح دسترسی، نوع دسترسی فرد را به قسمت های مختلف باید انتخاب نمایید. در ص

را انتخاب نمایید تا صفحه  گزینه  جدید هستیددسترسی وجود ندارد یا مایل به تعریف سطح دسترسی 

 زیر باز شود:

 

در این صفحه که مربوط به مدیریت گروه های دسترسی می باشد، در این صفحه گروه های مختلف دسترسی 

را انتخاب نمایید تا صفحه زیر  نه را مشاهده می فرمایید.برای افزودن سطح دسترسی جدید گزی

 باز شود:
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 را انتخاب نمایید. در این صفحه نام سطح دسترسی را تایپ کرده و گزینه 

 

را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز  برای اعمال سطح دسترسی های مختلف، آن را انتخاب و گزینه 

 شود:
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 فعال یا غیر فعال کنید: عملیات را 1در این صفحه برای هر بخش می توانید 

: در این قسمت در صورتی که فعال باشد کاربر اجازه استفاده از این بخش را 

 خواهد داشت.

 : در صورت تیک خوردن  امکان افزودن برای بخش مربوطه برای کاربر فعال خواهد بود.

 : در صورت تیک خوردن امکان ویرایش بخش مربوطه برای کاربر فعال خواهد بود.

 : درصورت تیک خوردن امکان حذف آیتم از بخش مربوطه برای کاربر فعال می باشد.

 : درصورت تک خوردن امکان چاپ جداول و آیتم ها برای کاربر فعال می شود.

: در صورت تیک خوردن، بخش مربوطه برای کاربر فعال می باشد 

 اما کلمه عبور درخواست می شود.
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رنگ قرمز درخواهد آمد و به  هر قسمت تیک بزنید آن قسمت بهعمل را برای   1 درصورتی که حداقل یکی از

 این معنا می باشد که عملی برای این قسمت فعال شده است.

هر عملی که روی ریشه اعمال شود برای تمامی زیرشاخه ها نیز اعمال شده است.  دقت شود:

تمامی بخش ها از قبیل: امورمالی مثال در شکل فوق در قسمت حسابداری تمامی تیک ها برای 

 اتوماتیک، گزارشات و ... اعمال شده است.

درصورتی که مایل هستید قسمتی را جداگانه تغییر دهید آن قسمت را کلیک کرده و اعمال مربوطه را روی 

 ، اجازه استفاده از قسمت حواله برداشته شده است.آن تیک بزنید.مثال در شکل زیر
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 ر:ادامه تعریف کارب
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 را انتخاب نمایید. بعد از آنکه تمامی فیلدهای مربوط به تعریف کاربر را پر کردید گزینه 

 

 را انتخاب نمایید. برای حذف کاربر، ابتدا کاربر را انتخاب نمایید و سپس گزینه 

 

 برای گروه بندی می توانید، ستون مورد نظر به این بخش کشیده :

 

نجام ا کاربرینوع  سگروه بندی براسا قبلتا گروه بندی بر اساس همین ستون انجام می شود. مثال در مثال 

 شده است.
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پایه  6.1  وه های دسترسیگر -اطالعات 

 

 تعریف سطح دسترسی فراهم می شود. در این بخش امکان

 

در این صفحه که مربوط به مدیریت گروه های دسترسی می باشد، در این صفحه گروه های مختلف دسترسی 

را انتخاب نمایید تا صفحه زیر  را مشاهده می فرمایید.برای افزودن سطح دسترسی جدید گزینه 

 باز شود:
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 را انتخاب نمایید. در این صفحه نام سطح دسترسی را تایپ کرده و گزینه 

 

را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز  برای اعمال سطح دسترسی های مختلف، آن را انتخاب و گزینه 

 شود:
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 عملیات را فعال یا غیر فعال کنید: 1در این صفحه برای هر بخش می توانید 

: در این قسمت در صورتی که فعال باشد کاربر اجازه استفاده از این بخش را 

 خواهد داشت.

 صورت تیک خوردن  امکان افزودن برای بخش مربوطه برای کاربر فعال خواهد بود.: در 

 : در صورت تیک خوردن امکان ویرایش بخش مربوطه برای کاربر فعال خواهد بود.

 : درصورت تیک خوردن امکان حذف آیتم از بخش مربوطه برای کاربر فعال می باشد.

 یتم ها برای کاربر فعال می شود.: درصورت تک خوردن امکان چاپ جداول و آ

: در صورت تیک خوردن، بخش مربوطه برای کاربر فعال می باشد 

 اما کلمه عبور درخواست می شود.
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عمل را برای  هر قسمت تیک بزنید آن قسمت به رنگ قرمز درخواهد آمد و به  1درصورتی که حداقل یکی از 

 ل شده است.این معنا می باشد که عملی برای این قسمت فعا

هر عملی که روی ریشه اعمال شود برای تمامی زیرشاخه ها نیز اعمال شده است. مثال  دقت شود:

در شکل فوق در قسمت حسابداری تمامی تیک ها برای تمامی بخش ها از قبیل: امورمالی اتوماتیک، 

 گزارشات و ... اعمال شده است.

ر دهید آن قسمت را کلیک کرده و اعمال مربوطه را روی درصورتی که مایل هستید قسمتی را جداگانه تغیی

 آن تیک بزنید.مثال در شکل زیر، اجازه استفاده از قسمت حواله برداشته شده است.
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پایه  6.2  مدیریت دستگاه ها -اطالعات 

 

ترین بیشدر این بخش می توانید دستگاه های مختلف رسته های مختلف چاپی را به سیستم اضافه کنید.

 کاربرد تعریف دستگاه ها برای گزارش گیری و میزان عملکرد هر دستگاه استفاده می شود.

 

 در قسمت جستجو می توانید براساس نام دستگاه و مسئول مربوطه ، دستگاه خودرا سریعتر پیدا کنید.

 را انتخاب کرده تا صفحه زیر باز شود: افزودن دستگاه جدید گزینه برای 
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را  العات مربوطه از قبیل : نام و رسته و مسئول مربوطه را پرکرده و سپس گزینه در این صفحه اط

 انتخاب می کنیم.

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: درصورتی که مسئولی در نرم افزار تعریف نکرده باشید گزینه 
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در این صفحه که مربوط به مدیریت کاربران می باشد. بصورت پیش فرض نوع کاربر چاپچی انتخاب شده 

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: است.برای افزودن چاپچی جدید به نرم افزار گزینه 

 

ایید،انتخاب پیش فرض ها در این صفحه ابتدا نام، نام کاربری و رمزعبور و همچنین تکرار رمز عبور را وارد نم

برای هر کاربر جهت تسهیل و افزایش سرعت در برنامه می باشد.. صندوق پیش فرض و حساب پیش فرض را 

 انتخاب نمایید.

 فعال باشد. "چاپچی"برای نوع کاربر باید  دقت شود:

را  سطح دسترسی دلخواه را انتخاب نمایید اگر سطح دسترسی در سیستم تعریف نکرده اید گزینه 

 مراجعه نمایید. راهنماانتخاب نمایید و به بخش تعریف سطح دسترسی 

 را انتخاب نمایید. بعد از وارد کردن اطالعات مربوطه گزینه 
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 ادامه تعریف دستگاه:

 را انتخاب نمایید: تگاه را وارد کردید گزینه بعد از آنکه اطالعات تعریف دس
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 را کلیک نمایید. برای  حذف هر دستگاه، ایتدا آن را انتخاب و سپس 

را انتخاب نمایید و عملیات فوق را برای  برای ویرایش هر دستگاه ، ابتدا آن را انتخاب و سپس 

 ویرایش انجام دهید.
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پایه  6.6  قیمتمدیریت گروه های  -اطالعات 

 

در این بخش می توانید گروه های قیمت کاالهای و خدمات موجود در نرم افزار را مدیریت نمایید و گروههای 

 جدید نیز اضافه کنید.

 

برای جستجو و پیدا کردن کاال یا خدمات خاص می توانید از قسمت جستجو استفاده نمایید.این جستجو 

محاسبه قیمت، گروه قیمت، رسته و گروه مربوطه به رسته  براساس فروش یا خرید، کاال یا خدمت، نحوه

 جستجو را انجام دهید.

 را انتخاب نمایید "خدمت"برای دیدن خدمات باید درجستجو قسمت کاال یا خدمت ،  دقت شود:

 را انتخاب نمایید تا خدمات نمایش داده شود. و سپس گزینه 
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 گروه مربوطه را باز نمایید: برای آنکه قیمت هر کاال را تغییر دهید ابتدا

 

برای تغییر دادن قیمت هر کاال برروی فیلد جلوی کاال در ستون مربوطه دوبار کلیک کرده و قیمت سپس 

 جدید را وارد نمایید تا تغییر در همان لحظه اعمال شود.

 

 

 نمایید.وارد  677تا  6برای تغییر درصد فروش نیز به همین شکل عمل نماییدو درصدی بین 

هیچ تاثیری در نرم افزار ندارد. تنها درصد  خرید برای کاالها درصد فروش و یا درصد دقت شود:

 فروش و خرید در خدمات تاثیر دارند.چون قابلیت محاسبه قیمت بصورت درصدی را دارا می باشند.

 : قیمت های کاال و خدمات را باید جداگانه در نرم افزار ثبت نمایید.نکته

 گروه بندی می توانید، ستون مورد نظر به این بخش کشیده : برای
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تا گروه بندی بر اساس همین ستون انجام می شود. مثال در مثال زیر گروه بندی براساس گروه قیمت انجام 

 شده است.

 

 را انتخاب نمایید تا صفحه زیر باز شود: برای افزودن گروه قیمت جدید گزینه 

 

ای تعریف شده را می توانید مشاهده نمایید.بصورت پیش فرض در قسمت جستجو در این صفحه گروه ه

 مربوط به گروه قیمت ها انتخاب شده است و توصیه می شود این قسمت را تغییر ندهید.

 را انتخاب نمایید. و برای ویرایش گروه گزینه  برای حذف گروه گزینه  
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 ید تا صفحه زیر باز شود:را انتخاب نمای گزینه برای تعریف گروه جدید 

 

 گروه جدید ثبت خواهد شد. دراین صفحه با وارد کردن اطالعات مربوطه و انتخاب گزینه 

 د.باقی بمان "مربوط به قیمت ها"در این صفحه نیز نوع را تغییر ندهید و همان انتخاب  دقت شود:

ه کبرای مواردی استفاده می شود  گزینه  : کنیددقت 

گروه قیمت دیگری  ارث ببرد اما فقط بعضی از کاالها قیمتشان فرق میکند . مثال  در مثال گروه از 

از گروه پایگاه بسیج ارث برده و قیمت های گروه بسیج برای این گروه  "4مشتریان درجه "فوق گروه جدید 

را  4تریان درجه نیز درج شده و شما بعدا در قسمت مدیریت قیمت کاالها می توانید بعضی از کاالهای مش

 صورت بگیرد در این گروه نیز اعمال می شود. "گروه بسیج"تغییر دهید.و همچنین تغیراتی که در 

 

 مدیریت گروه های قیمت به شکل زیر تغییر می یابد: "4مشتریان درجه "بعد از تعریف گروه 
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 را انتخاب نمایید. برای چاپ لیست قیمت ها می توانید از گزینه 
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 تنظیمات 8

 تنظیمات پایگاه داده -تنظیمات  8.1

 در این بخش تنظیمات مربوط به نحوه اتصال به پایگاه داده ها را می توانید در نرم افزار وارد نمایید.

 

 

 اطالعات پایگاه داده به شهر زیر می باشد:

 را باز نمایید و نام سرور را در این قسمت وارد نمایید. sql serverنام سرور: برای پیدا کردن نام سرور 
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 را هم باید براساس آی پی سرور وارد نمایید.آی پی سرور : این بخش 

وارد کرده و قسمت رمز عبور را  ”user“وارد نموده و نام کاربری سرور را  ”chapyar“نام پایگاه داده را 

 وارد نمایید.  "6"

افزار رای رو کامپیوتر دیگری غیر از سرور نصب می کنید گزینه تکته: در صورتی که نرم 

 را تیک بزنید.  

را فشار دهید و درصورت صحیح بودن اطالعات پیام زیر  بعد از وارد کردن اطالعات مربوطه کلید 

 نمایش داده می شود.
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امه: -تنظیمات  8.1  تنظیمات برن

 

 تغییر دهید.در این بخش تنظیمات برنامه را می توانید 

 

اولین قسمت از تنظیمات اطالعات شرکت می باشد که شمال نام شرکت، تلفن، ایمیل، آدرس و لوگوی شرکت 

 است.

و همچنین از همین نکته: اطالعات فوق بهمراه لوگو روی فاکتور ها چاپ خواهند شد.

 اطالعات در سیستم پیامک استفاده خواهیم کرد.
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 ها، بخش اعتبار افراد می باشد.قسمت بعد تنظیمات قیمت 

در این بخش با توجه به این که بعضی از مشتری ها، اعتبار آنها بصورت اتوماتیک محاسبه می شود، پس 

بایستی درصدی که براساس آن اعتبار محاسبه می شود را در قسمت مربوطه وارد کنید و همچنین، حداکثر 

صدی که شما وارد می کنید در بستانکاری مشتری ضرب و حداقل اعتبار یک شخص را نیز مشخص کنید، در

هزار تومان باشد نرم افزار تا  677شده و اعتبار آن محاسبه می شود. به عنوان مثال اگر اعتبار بستانکاری فرد 

 هزار تومان اجازه ثبت سفارش بدون دریافت مبلغ برای فرد را می دهد. 47

ده باشد به این معنا است که تا مبلغ ذکر شده به عنوان اعتبار در اگر سقف اعتبار غیر اتوماتیک را انتخاب ش

هزار تومان و  477نظر گرفته و فرد می تواند بدون پرداخت مبلغ سفارش برایش ثبت شود.مثال حداقل تا 

 هزار تومان نرم افزا اجازه ثبت سفارش بدون دریافت مبلغ برای فرد را می دهد. 77.حداکثر تا 
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، این برای نرم افزار فراهم می شود تا بتواند تخمین زمان ها را 1تنظیمات زمان، بخش زمان پس در قسمت 

انجام دهد. برای این که نرم افزار بتواند بصورت اتوماتیک زمان های تقریبی سفارش ها را بدست آورد، نیاز به 

رده و در واحد ثانیه در جعبه محاسبه ک 1این دارد که شما زمان تقریبی چاپ یک مترمربع را براساس پس 

 متن وارد نمایید.
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 قسمت بعد تنظمیات فاکتور می باشد:

 این بخش به شما امکان می دهدکه توضیحات و پیش فرض های مرتبط با فاکتور را وارد نمایید.

 

در قسمت توضیحات پیش فرض می توایند توضیحات پیش فرضی که روی فاکتور چاپ خواهد شد را وارد 

 نمایید.
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در قسمت پیش فرض های فاکتور می توانید اندازه پیش فرض فاکتور در هنگام چاپ را تنظیم کنید.دو گزینه 

 نیز وجود دارد که از عنوان گزینه عملکرد آن ها مشخص است.

 قسمت بعد تنظیمات اندازه و تعداد می باشد:
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ده اویر بندانگشتی، تصاویر با اندازه مشخص شدر بخش تصاویر بندانگشتی با مشخص کردن حداکثر اندازه تص

در نرم افزار ذخیره خواهد شد. و همچنین تصویر در همین اندازه روی فاکتور مشتری چاپ خواهد شد. 

را بردارید تصاویر دیگر در نرم افزار ذخیره  درصورتی که تیک 

 نخواهد شد.

 باشد: قسمت بعد مربوط به پیش فرض های قسمت های مختلف برنامه می

 

ت مربوط به اطالعات پایه می باشد. در هر کجای برنامه که اطالعات فوق موجود باشد اولین بخش این قسم

 براساس پیش فرض هایی که شما وارد کرده اید نمایش داده می شود.
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 .اطالعات جدول فوق واضح میباشد و توضیحات اضافی این بخش های در بخش های مربوطه گفته  شده است

 

در قسمت تعداد بارگذاری می توانید تعداد رکوردی را که در هر قسمت از نرم افزار مثال صورت حساب فرد، 

 تنظیم شده است. 47مدیریت سفارشات و ... قصد نمایش آن را دارید وارد نمایید. بصورت پیش فرض روی 

 شد.نکته: هر چه عدد بزرگتری وارد نمایید سرعت نمایش اطالعات کمتر خواهد 

 درصد مالیات را نیز می توانید بصورت پیش فرض وارد نمایید.

و از همین رمز برای ورود به بخش های رمزدار   رمز عبور پیش فرض در قسمت سطح دسترسی کاربرد دارد

 استفاده می شود.
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 بعدی مربوط به پشتیبان گیری می باشد: بخش

 

ری در نظر گی وارد نمایید تا این مسیر به عنوان پشتیباندر این بخش مسیر پیش فرض پشتیبان گیری را 

 گرفته شود.

 ( استفاده نمایید.cنکته: از درایوی غیر از درایور ویندوز )مثال درایو 

 نکته: مسیر پشتیبان نباید درای فاصله باشد.

  



650 

 

 قسمت بعدی مربوط به گروه پیش فرض رسته ها می باشد:

 

 سفارش بهتر است رسته ها و گروه های پیش فرض رسته مربوطه را وارد نمایید.برای سرعت بخشیدن در ثبت 

 قسمت بعدی تنظیمات پیامک بخش مقادیر پیش فرض می باشد:
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شماره موبایل مدیر جهت ارسال پیامک های ضروری در جعبه متن مربوطه وارد نمایید. پیامک هایی که 

 شماره ارسال می شود.کارکنان برای مدیر ارسال می کنند به این 

ارسال پیامک چک: در صورتی که مایل هستید سررسید چک را به مشتری قبل از روز رسید خبر دهید تعداد 

 روز را وارد نمایید.

 : لغو ارسال تمامی پیامک ها

: در ساعت مشخص شده گزارش حساب صندوق ها را ارسال 

 می کند.

 بخش بعدی متن های پیش فرض می باشد:

 

این قسمت می توانید متن پیام های ارسالی خود را با استفاده از متغیرهای سمت چپ صفحه تعیین نمایید. در 

 مثال اگر شما می خواهید متنی با عنوان زیر بعد از اتمام کار به مشتری ارسال شود.
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 قسمت بعدی تنظیمات ایمیل می باشد:

 

با این تفاوت که برای مدیر و مشتری ایمیل ارسال می تنظیمات ایمیل به مانند تنظیمات پیامک می باشد 

 شود.
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 پشتیبان گیری: -تنظیمات  8.1

 

 در این بخش می توانید از دیتابیس پشتیبان بگیرید.

 

را کلیک نمایید.در صورتی  ابتدا مسیر پشتیبان گیری را مشخص کرده و سپس گزینه 

 که عملیات پشتیبان گیری با موفقیت به اتمام برسد پیام زیر نمایش داده می شود.

 

 را کلیک کنید. بتدا مسیر فایل بازیابی را مشخص کرده و سپس گزینه ابرای بازیابی نیز 
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8.1 : اره ما  درب

 

 و نسخه کنونی نرم افزار آورده شده است.  این قسمت توضیحات مربوط به پدید آورندگان نرم افزار

 

بعد از کلیک کردن در گوشه پایین را کلیک نمایید. برای آپدیت دستی نرم افزار گزینه 

 نرم افزار سمت چپ عمل بروزرسانی انجام خواهد شد.
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