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مقدمه
معرفی شرکت و محصوالت
«شرکت نوین پرداز» افتخار دارد در راستای تامین نیاز بازار داخلی و خود کفایی ملی
 ،با کادری مجرب و متعهد اقدام به تولید سیستمهای اتوماسیون مالی و اداری نموده و
در این امر نیز به پیشرفتهای حائز اهمیتی نیز نائل گردیده است.
شرکت نرم افزاری نوین پرداز در سال  1385با گرد هم آیی جمعی از متخصصین رشته
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 .
محصوالت شرکت نرم افزاری «نوین پرداز» بشرح ذیل می باشد ،که به همت دست پرتوان متخصصین
زبده طراحی نرم افزار این شرکت در حال افزایش می باشد.
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❖
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نـرم افزار حسابداری در سه نسخـه فروشگاهی ،شرکـتی ،تولیـدی
«حساب یار» نسخه انـدروید نـرم افزارحـسابداری ویـژه بازاریابان
سـامـانـه ارسـال و دریافـت پـیـامـک اینتـرنتـی (پنل اینـتـرنتی)
نرم افزار ارسال ودریافت پیامک ازطریق سیـم کارت(مودم)GSM
سیستم حضـور و غیـاب (کارتی ،اثـرانگـشــتی و پردازش تصویر)
فروشگاه اینترنتی با قابلیت همگام سازی اتوماتیک با نرم افزار حسابداری
اپ اندروید حساب یار به منظور مشاهده و ویرایش فاکتورها
اپ اندروید سفارش گیر به منظور ثبت سفارشات مشتریان
زیربسته اتصــال به انواع تـرازوی دیـجـیـتال
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زیر بستـه تولـیـد و چـــاپ بــارکـــد
قابل اتصـال به دستـگاه بارکـدخــوان
نـرم افـزار مدیــریـت و چـاپ چــک
زیربـسـتـه کالـرآی دی (2،4و  8خط)
زیــربسـتـه حــقـوق و دســتـمــزد
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فصل  :1فارسی سازی پرینتر )Baby 380 (Koohi
برای فارسی سازی باید  Codepageپیش
فرض پرینتر بر روی  ،Iranبا شـ ـ ماره 10
باشــد .برای تشــخی

 codepageپیش

فرض ،با اســـتفاده از این راهنما (بند -1-2
پرینت تســت) ،یک صــفحه تســت پرینت
بگیرید .در صـــفحه پرینت شـــده به دنبال
ع بارت  Current Codepageبگرد ید
(شــ ل  .)1در صــورتی که عدد روبروی این
ع بارت چیزی به غیر از  10باشـــد ،باید با
اسـ ـتفاده از راهنمای تغییر (بند  -1-1تغییر
 Codepageپیش فرض با اســـت فاده از
برنامه  )IPrinterکدپیج پیش فرض را به
پیش فرض ایران تبدیل کنید.
همچنین در تســـت پری نت با ید در جلوی

شکل  :1مقدار فعلی Current Codepage

عبــارت  Chinese modeعبــارت No
دیده شود .در صورتی که عبارت  Yesدیده می شود باید حالت زبان پرینتر به حالت  ASCIIتبدیل شود
(بند  -3-2تنظیم حالت زبان)
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 -1-1تغییر  Codepageپیش فرض با استفاده از برنامه IPrinter
اب تدا  cdهمراه پرینتر را در کامپیوتر ب گذار ید .ســـپه به درایو  CDرف ته و به آدرس >Tools -
 Printer Parameters Setting Toolsبرو ید .بر نا مه  IPrinter.exeرا باز کن ید .حال با
اســتفاده از کابل  USBداخل جعبه پرینتر ،پرینتر را به کامپیوتر متصــل کنید .دقت کنید که کابل USB
باید به پورت  USBپرینتر متصل شود.
 -1در برنامه  ،IPrinterمقدار  Default CodePageرا بر روی  Iranبگذارید.
 -2سپه دکمه  Set Default Pageرا فشار دهید.

شکل  :2تنظیم  Codepageپیش فرض
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لطفا با گرفتن یک تست پرینت جدید و بررسی آن از تغییر  Codepageاطمینان پیدا کنید.

فصل  :2تنظیمات پرینتر حرارتی )Baby 380 (Koohi
بر روی این پرینتر  3عمل زیر تعریف شده است:
 .1پرینت تست
 .2تنظیم تراکم پرینتر (پررنگ یا کم رنگ کردن کردن)
 .3تنظیم حالت زبان (دو گزینه چینی و )ASCII
 -1-2پرینت تست
ابتدا از خاموش بودن پرینتر اطمینان یابید .سپه دکمه های  Feedو  Powerرا به طور همزمان فشار
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.
 -2-2تنظیم تراکم پرینتر
پرینتر های  ،Baby 380چهار حالت تراکم را پشـــتیبانی می نند .در انتهای هر مرحله از تنظیم ،پرینتر
ســطت تراکم را چاپ خواهد کرد .توجه کنید که تراکم ســطت  ،1کمترین میزان تراکم (کم رنگ ترین) و
تراکم ســطت  ، 4بیشــترین مقدار تراکم (پررنگترین) اســت .در تراکم ســطوح پایین ،احتماال خطو افقی
فاکتورها نمایش داده نشده و یا بسیار کم رنگ نمایش داده میشوند.
برای تنظیم ســـطت تراکم ،ابتدا از خاموش بودن پرینتر اطمینان یابید .ســـپه دکمه های  Feedو
 Powerرا به طور همزمان فشار داده و نگاه دارید .پرینتر روشن شده ،چراغ  Errorروشن شده و کاغذ
را به مقدار کمی به بیرون میدهد .بالفاصــله در حالی ه انگشــت خود را بر روی  Feedنگاه داشــته اید،
انگ شت خود را از روی دکمه  Powerبردارید .صبر کنید تا چراغ  Errorخاموش شده و دوباره رو شن
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شود و بالفاصله بعد از روشن شدن ،انگشت خود را از روی  Feedهم بردارید .در صورتی که موارد باال
را درست انجام داده باشید .پرینتر سطت جدید تراکم را چاپ خواهد کرد.
 -3-2تنظیم حالت زبان
زبان پرینتر در دو حالت چینی و  ASCIIتنظیم میشـود .در صـورتی ه به چاپ فارسـی و یا انگلیسـی نیاز
دارید ،زبان چاپ باید بر روی  ASCIIتنظیم شود.
برای تنظیم زبان ،ابتدا از خاموش بودن پرینتر اطمینان یابید .سپه دکمه های  Feedو  Powerرا به
طور همزمان ف شار داده و نگاه دارید .پرینتر رو شن شده ،چراغ  Errorرو شن شده و کاغذ را به مقدار
کمی به بیرون میدهد .بالفاصله در حالی ه انگشت خود را بر روی  Feedنگاه داشته اید ،انگشت خود را
از روی دکمه  Powerبردارید .صبر کنید تا چراغ  Errorخاموش شود و بالفاصله بعد از خاموش شدن،
انگ شت خود را از روی  Feedهم بردارید .در صورتی که موارد باال را در ست انجام داده با شید .پرینتر
حالت جدید زبان را در یک خط چاپ خواهد کرد.
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نوین پرداز
تلفن 051- 3 759 759 0 -9 :
www.NovinHozor.com
Email: info@novinp.com

