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 مقدمه 

 معرفی شرکت و محصوالت

 

افتخار دارد در راستای تامین نیاز بازار داخلی و خود کفایی ملی  «شرکت نوین پرداز»

 و ، با کادری مجرب و متعهد اقدام به تولید سیستمهای اتوماسیون مالی و اداری نموده 
 امر نیز به پیشرفتهای حائز اهمیتی نیز نائل گردیده است. این در

معی از متخصصین رشته با گرد هم آیی ج 1385شرکت نرم افزاری نوین پرداز در سال 
کامپیوتر و صاحب نظران رشته حسابداری اقدام به تولید سیستمهای اتوماسیون مالی و اداری نمود و تا 

 کنون قادر به تولید مجموعه نرم افزار های متعددی بوده است .
بشرح ذیل می باشد، که به همت دست پرتوان متخصصین « نوین پرداز»محصوالت شرکت نرم افزاری 

 زبده طراحی نرم افزار این شرکت در حال افزایش می باشد.
 
 نـرم افزار حسابداری در سه نسخـه فروشگاهی، شرکـتی، تولیـدی ❖

 نسخه انـدروید نـرم افزارحـسابداری ویـژه بازاریابان« حساب یار» ❖
 سـامـانـه ارسـال و دریافـت پـیـامـک اینتـرنتـی )پنل اینـتـرنتی( ❖

 (GSMودریافت پیامک ازطریق سیـم کارت)مودمنرم افزار ارسال  ❖

 سیستم حضـور و غیـاب )کارتی، اثـرانگـشــتی و پردازش تصویر( ❖
 با قابلیت همگام سازی اتوماتیک با نرم افزار حسابداری گاه اینترنتیروشف ❖

 اپ اندروید حساب یار به منظور مشاهده و ویرایش فاکتورها ❖

 سفارشات مشتریاناپ اندروید سفارش گیر به منظور ثبت  ❖
 تـرازوی دیـجـیـتالانواع  اتصــال به  زیربسته ❖

 زیر بستـه تولـیـد و چـــاپ بــارکـــد ❖

 قابل اتصـال به دستـگاه بارکـدخــوان ❖
 نـرم افـزار مدیــریـت و چـاپ چــک ❖
 خط( 8و 2،4زیربـسـتـه کالـرآی دی ) ❖
 زیــربسـتـه حــقـوق و دســتـمــزد ❖
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 Baby 380 (Koohi)فارسی سازی پرینتر  :1 فصل

پیش  Codepageبرای فارسی سازی باید   

ماره     ،Iranفرض پرینتر بر روی  ــ  10با شـ

ــخی    ــد. برای تش پیش  codepageباش

ــتفاده از این راهنما )بند       ،فرض -1-2با اسـ

(، یک صــفحه تســت پرینت   پرینت تســت 

ــده به دنبال        ــفحه پرینت شـ بگیرید. در صـ

بارت   ید   Current Codepageع بگرد

ــ ل  ــورتی که عدد 1)ش این  روبروی(. در ص

به غیر از    بارت چیزی  با       10ع ید  با ــد،  باشـ

ــ ند    اسـ تغییر  -1-1تفاده از راهنمای تغییر )ب

Codepage     فاده از ــت با اسـ پیش فرض 

مه    نا به   IPrinterبر کدپیج پیش فرض را   )

 پیش فرض ایران تبدیل کنید.

ید در جلوی       با نت  همچنین در تســـت پری

 Noعبــارت   Chinese modeعبــارت  

صورتی که عبارت     شود. در  شود باید حالت زبان پرینتر به حالت   Yesدیده  شود  تبدی ASCIIدیده می ل 

 (حالت زبانتنظیم  -3-2)بند 

 Current Codepage: مقدار فعلی 1 شکل
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 IPrinterپیش فرض با استفاده از برنامه  Codepageتغییر  -1-1 

تدا    به درایو        cdاب ــپه  ید. سـ گذار کامپیوتر ب به آدرس    CDهمراه پرینتر را در  ته و   <- Toolsرف

Printer Parameters Setting Tools      مه نا ید. بر با       IPrinter.exeبرو حال  ید.  باز کن را 

ــتفاده از کابل  ــل کنید. دقت کنید که کابل  USBاس  USBداخل جعبه پرینتر، پرینتر را به کامپیوتر متص

 پرینتر متصل شود.  USBباید به پورت 

 بگذارید. Iranرا بر روی  Default CodePageر مقدا ،IPrinterدر برنامه  -1

 را فشار دهید. Set Default Pageسپه دکمه  -2

 

 
 پیش فرض Codepage: تنظیم 2 شکل
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 اطمینان پیدا کنید. Codepageلطفا با گرفتن یک تست پرینت جدید و بررسی آن از تغییر  

 Baby 380 (Koohi)تنظیمات پرینتر حرارتی  :2 فصل

 عمل زیر تعریف شده است: 3بر روی این پرینتر 

 پرینت تست .1

 تراکم پرینتر )پررنگ یا کم رنگ کردن کردن(تنظیم  .2

 (ASCIIتنظیم حالت زبان )دو گزینه چینی و  .3

 پرینت تست -2-1

را به طور همزمان فشار  Powerو  Feedاز خاموش بودن پرینتر اطمینان یابید. سپه دکمه های ابتدا 

داده و نگاه دارید. پرینتر روشن شده و کاغذ را به مقدار کمی به بیرون میدهد. بالفاصله بعد از خروج کاغذ 

 دست خود را از روی کلیدها بردارید. صفحه آزمایشی به صورت خودکار چاپ خواهد شد.

 تراکم پرینترتنظیم  -2-2

ــتیبانی می نند. در انتهای هر مرحله از تنظیم، پرینتر   ، چهار حالت تراکم ر Baby 380های پرینتر  ا پشـ

، کمترین میزان تراکم )کم رنگ ترین( و 1ســطت تراکم را چاپ خواهد کرد. توجه کنید که تراکم ســطت 

، بیشــترین مقدار تراکم )پررنگترین( اســت. در تراکم ســطوح پایین، احتماال خطو  افقی 4تراکم ســطت 

 ه و یا بسیار کم رنگ نمایش داده میشوند.فاکتورها نمایش داده نشد

ــپه دکمه های          برای  ید. سـ یاب نان  خاموش بودن پرینتر اطمی تدا از  و  Feedتنظیم ســـطت تراکم، اب

Power     را به طور همزمان فشار داده و نگاه دارید. پرینتر روشن شده، چراغError    روشن شده و کاغذ

ــله د ــته اید،  Feedر حالی ه انگشــت خود را بر روی را به مقدار کمی به بیرون میدهد. بالفاص نگاه داش

شت خود را از روی دکمه   صبر کنید تا چراغ   Powerانگ شن     Errorبردارید.  شده و دوباره رو خاموش 
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هم بردارید. در صورتی که موارد باال   Feedشود و بالفاصله بعد از روشن شدن، انگشت خود را از روی        

 رینتر سطت جدید تراکم را چاپ خواهد کرد.را درست انجام داده باشید. پ

 حالت زبانتنظیم  -2-3

تنظیم میشـود. در صـورتی ه به چاپ فارسـی و یا انگلیسـی نیاز      ASCIIزبان پرینتر در دو حالت چینی و 

 تنظیم شود. ASCIIدارید، زبان چاپ باید بر روی 

سپه دک برای  را به  Powerو  Feedمه های تنظیم زبان، ابتدا از خاموش بودن پرینتر اطمینان یابید. 

شده، چراغ       شن  شار داده و نگاه دارید. پرینتر رو شده و کاغذ را به مقدار     Errorطور همزمان ف شن  رو

نگاه داشته اید، انگشت خود را    Feedکمی به بیرون میدهد. بالفاصله در حالی ه انگشت خود را بر روی   

خاموش شود و بالفاصله بعد از خاموش شدن،  Errorبردارید. صبر کنید تا چراغ  Powerاز روی دکمه 

شت خود را از روی   شید. پرینتر       Feedانگ ست انجام داده با صورتی که موارد باال را در هم بردارید. در 

 چاپ خواهد کرد. در یک خط حالت جدید زبان را
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