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 مقدمه

 معرفی شرکت و محصوالت

 

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

ملی ، با کادری مجرب و متعهد اقدام به تولید سیستمهای اتوماسیون مالی و اداری 

 امر نیز به پیشرفتهای حائز اهمیتی نیز نائل گردیده است. این در و نموده 

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

 سال تا کنون قادر به تولید مجموعه نرم افزار های متعددی بوده است . 8گذشت حدود 

دست پرتوان متخصصین بشرح ذیل می باشد، که به همت « 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 

 «رم افزارحـسابداری ویـژه بازاریابان« حساب یار  نسخه انـدروید ـن
 )سـامـانـه ارسـال و دریافـت پـیـامـک اینتـرنتـی )پنل اینـتـرنتی 

 مودم(نرم افزار ارسال ودریافت پیامک ازطریق سیـم کارتGSM) 

 )سیستم حضـور و غیـاب )کارتی، اثـرانگـشــتی و پردازش تصویر 
 با قابلیت همگام سازی اتوماتیک با نرم افزار حسابداری گاه اینترنتیروشف 
 تـرازوی دیـجـیـتالانواع  اتصــال به  زیربسته 

  بــارکـــدزیر بستـه تولـیـد و چـــاپ 

 قابل اتصـال به دستـگاه بارکـدخــوان 
 نـرم افـزار مدیــریـت و چـاپ چــک 

 ( 8و 2،4زیربـسـتـه کالـرآی دی )خط 
 زیربسـته تولیـد و بـهای تـمـام شـده 
 زیــربسـتـه حــقـوق و دســتـمــزد 
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 اولفصل 

 در سیستم سرور SQL SERVERتنظیمات 

این قابلیت را دارد که بصورت شبکه برای مجموعه هایی که نیاز به  نرم افزار حسابداری نوین پرداز
چندین سیستم جهت ثبت اطالعات و گزارشگیری های متعدد دارند مورد استفاده قرار گیرد. بعنوان مثال 
در هایپرمارکتهای بزرگ که چندین صندوق فروش دارند و یا شرکتهایی که چندین حسابدار جهت ثبت و 

مالی دارند می توانند نمونه هایی از موارد استفاده نسخه های شبکه نرم افزار حسابداری بررسی سندهای 
 نوین پرداز باشند.

در این گونه مجموعه ها عموما نیاز به یک سیستم است که از لحاظ سخت افزاری ،مشخصات باال یا 
 قابل قبولی داشته باشد. زیرا در حالت شبکه عمال پایگاه داده اطالعات بر روی سیستم سرور ایجاد 

ر متصل می می شود و سایر سیستم ها به روشی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد به سیستم سرو
شوند و به داده ها دسترسی دارند . این بدان معنی است که تمامی پردازشها بر روی سیستم سرور انجام 

و... (  Ram ،CPUمیشود؛ پس به همین دالیل بایستی سیستمی باشد که از لحاظ سخت افزاری )
 سیستم قوی باشد.

و سیستمی که از طریق « سرور»ستم از این به بعد سیستمی که دیتابیس روی آن نصب می شود را سی

 .نامیممی « کالینت»کابل شبکه و یا بصورت بیسیم با سیستم اصلی )سرور( درارتباط هست را سیستم 

برای ایجاد تنظیمات شبکه بر روی سیستم های سرور و کالینت اولین قدم نصب آخرین نسخه نرم افزار 
 ها می باشد. حسابداری نوین پرداز بصورت کامل در تمامی سیستم 

 

 در سرور:SQL SERVER تنظیمات 
های سرور، بایستی تنظیمات برای دسترسی کالینتها به داده

در سیستم سرور  SQL Serverمربوط به اشتراک گذاری 
 ویندوز به مسیر زیر بروید:  startانجام شود. از منوی 

 
Start   All Programs  Microsoft SQL Server 

2005  Configuration Tools  SQL Server 

Surface Area Configuration  
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خواهد شد ؛ در این باز مقابل پنجره ای مشابه به تصویر  پس از آن

 پنجره گزینه مشخص شده تحت عنوان 
Surface Area Configuration for Services and 

Connections 
 SQL SERVERرا انتخاب نمایید تا پنجره مربوط به تنظیمات 

 نمایش داده شود.

 
 
 

 
 Databaseو از زیرمجموعه در این پنجره از قسمت سمت چپ

Engine  گزینهRemote Connection  را انتخاب نمایید و
 در سمت راست گزینه های 

Local and remote connections  و زیرمجموعه آن 
Using both TCP/IP and named pipes  را فعال

تایید می کنیم . در این جا  okنموده و پس از آن پنجره را با دکمه 
این فرم بسته خواهد شد . و مجددا برای ادامه تنظیمات باید مرحله 

 SQLقبل را تکرار کنیم تا مجددا فرم مربوط به تنظیمات 

SERVER  .باز شود 

 
 

را از زیرمجموعه گزینه  Servicesفرم گزینه  چپاینبار از سمت 
SQL Server Browser  را انتخاب می کنیم. در کادر سمت

را  Automaticsگزینه   Startup Typeراست و از بخش 
فرم را بزنید و پس از فعال شدن  Applyانتخاب کرده ، دکمه 

آن را انتخاب نموده و کمی صبر کنید تا این سرویس   Startدکمه 
 فعال شود. 

  SQL SERVERاینجا تنظیمات مربوط به اشتراک گذاری  در
 روی سیستم به پایان رسید.
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 دومفصل 

 تنظیمات ویندوز سیستم سرور
 برای تنظیمات ویندوز، چندین مورد باید بررسی شود:

فایروال سیستم سرور همواره فایروال سیستم :  -1

باشد. برای این منظور می توانید در خاموش باید 

 Control Panelو گزینه   startاز منوی  7ویندوز 

 Windowsبه تنظیمات ویندوز و با انتخاب گزینه  

Firewall  دسترسی فایروال ویندوز به تنظیمات

 ید.داشته باش

 

 

 Turnدراینجا می توانید با انتخاب گزینه  

Windows Firewall on or off   های  و بعد از آن در سمت راست گزینهTrun off windows Firewall   را

 فایروال ویندوز را بصورت دستی خاموش نمایید.در دو بخش مشخص شده فعال نمایید تا 

 

 Node32از آنجایی که برخی از آنتی ویروسها از جمله : Node32غیرفعال کردن و یا حذف آنتی ویروس  -2

را تحت کنترل قرار می دهند که در سیستم کالینت امکان دستیابی به  sql Serverبصورتی تبادل داده و دسترسی های 

 روش وجود دارد : 2پایگاه های داده وجود ندارد. برای این منظور 
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الف( غیرفعال سازی فایروال داخلی 

Node32 : در صورتی که نسخه آنتی ویروس

node32  قابلیت ویر مقابل ، شما مشابه تص

داخلی خود را دارد آن را   firewallغیرفعال سازی 

با کمی دانش و همچنین می توانید  غیرفعال نمایید.

را با   SQL Serverجستجو در اینترنت،  برنامه 

قرار دهید تا   32در فایروال نود  Ruleکمک ایجاد 

 مشکل برطرف شود.

 

 

شما امکان غیرفعالسازی فایروال را ندارد می توانید آن را  32در صورتی که نسخه نود: Node32ب( حذف آنتی ویروس 

می باشد که عالوه بر قدرت در از سیستم خود حذف نمایید. پیشنهاد ما در این حالت استفاده از آنتی ویروس کسپراسکی 

 سیستم سرور نیست.بر روی  برای این آنتی ویروس شناسایی و حذف ویروس ها نیازی به هیچ تنظیمی

 

 برای دسترسی به تنظیمات شبکه درویندوز می توانید از طریق زیر اقدام نمایید:تنظیمات مربوط به شبکه در ویندوز:  -3

Start Control Panel  Network and Sharing Center 
 را انتخاب نمایید.  Change Advances sharing settingsدر پنجره باز شده از سمت راست گزینه 
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در صفحه باز شده گزینه هایی که مشخص شده اند را فعال نمایید تا بدون هیچ مانعی فایلها و تبادالت داده بین سیستم سرور و 

 کالینت انجام شود.

 

 را انتخاب نمایید تا تنظیمات ذخیره گردد. Save Changesو پس از آن گزینه 

 نکته !!

(  User )کالینت و یا سیستم سرور دارای رمز عبور می باشند باید نام کاربریهای سیستم کاربر ویندوز در صورتی که  -1

 تمامی سیستم ها با همان رمز سیستم بر روی سیستم سرور تعریف شوند.

ثابت اختصاص دهید تا در زمان اتصال سیستم های  IPبرای دسترسی بهتر و سریعترمی توانید به تمامی سیستم ها  -2

 کالینت به سرور از این آی پی استفاده شود.
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 سومفصل 

 تنظیمات نرم افزار حسابداری نوین پرداز در سیستم سرور
ر از در نرم افزار حسابداری نوین پرداز و تنها بر روی سیستم سرور کافیست یک سال مالی ایجاد شود. پس از ورود به نرم افزا

تنظیم این »دکمه  « شبکهتنظیمات مربوط به »در سربرگ « تنظیمات برنامه» زیرمنویو « امکانات»منوی 

، دکمه « تنظیمات سرور با موفقیت انجام شد»را انتخاب نموده و پس از مشاهده پیام   « سیستم بعنوان  سرور

 و فرم را ببندید. را انتخاب نموده «ذخیره تنظیمات»

  

 
الزم بذکر است جهت اعمال کلیه تنظیمات بر روی سرور بهتر است پس از انجام کلیه مراحل باال یکبار سیستم سرور ریستارت 

 شود. و پس از ورود به ویندوز سایر مراحل را ادامه دهید .
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 چهارمفصل 

 اتصال سیستم کالینت به بانک اطالعاتی سرور
که در ابتدا عنوان شد ، ابتدا بایستی بصورت کامل نرم افزار حسابداری نوین پرداز های کالینت همانطور برای اتصال سیستم

تعریف سال »بروی تمامی آنها نصب و فعالسازی شود. پس از آن نرم افزار را اجرا کرده و در پنجره باز شده ابتدا دکمه 

 را انتخاب نمایید. « مالی

ال مالی دکمهبرای سدر کادر بازشده پس از وارد کردن نامی دلخواه 

را بصورت همزمان از روی صفحه کلیدتان بفشارید  F1و   Shiftهای 

 نمایش داده شود.« تنظیم پارامترهای اتصال»تا دکمه ای تحت عنوان 

با انتخاب این گزینه پنجره ای جهت تنظیمات اتصال به سیستم سرور 

 مشابه با تصویر زیر نمایش داده می شود. 

ور و از منوی کشویی آن می توانید نام در قسمت نام سر

سرور را به همراه نام  (Computer Nameسیستم )

 SQLEXPRESSکه بصورت پیش فرض  SQLنمونه 

 هست را مشاهده نمایید. 

(  سیستم computer name: درصورتی نام) مثال

باشد . در منوی نام سرور شما عبارتی  Server-PCسرور 
 مشابه زیر مشاهده خواهید کرد:

Server-PC\SQLEXPRESS  
الزم بذکر است جهت ارتباط سریعتر و بهتر می توانید به 

که بصورت دستی برای سیستم ثبت  IPجای نام سرور از 

 کرده اید استفاده نمایید. 

 192.168.1.10سیستم سرور  IPدر صورتی که مثال:

باشد . نام سرور در اینجا بصورت زیر خواهد بود. که این 

عبارت بایستی بصورت دستی قبال در سیستم سرور ثبت شده 
 باشد و در این قسمت هم باید بصورت دستی تاپپ شود.

192.168.1.10\SQLEXPRESS 
بایستی نام کاربر و کلمه  فعال شود مگر در موارد خاص که احراز هویت توسط سیستم انجام شود همواره باید گزینه 

 در سیستم سرور در اینجا درج شود.  SQLعبور کاربر 
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                                    پرداز

 
 

در بخش مشخصات بانک اطالعاتی و از منوی قسمت 

نام بانک اطالعاتی که در  « بانک اطالعاتی»

سیستم سرور برای سال مالی ثبت شده است را انتخاب 
نمایید. برای بدست آوردن نام بانک اطالعاتی در 

سرور پس از اجرا کردن برنامه و در فرم لیست  سیستم

در  با انتخاب سال مالی مورد نظر  سال مالی می توانید
کار پایین پس از نام سرویس دهنده ، نام بانک 

 اطالعاتی را مشابه به تصویر زیر مشاهده نمایید.
 
 

ارتباط با موفقیت را انتخاب نمایید و در صورتی که پیام تست ارتباط پس از انتخاب نام بانک اطالعاتی می توانید گزینه 

 تایید و ببندید.  OKرا مشاهده نمودید فرم را با انتخاب دکمه  برقرار شد 

 همچنین فرم تعریف سال مالی را هم با دکمه تایید بسته تا سال مالی تحت شبکه به لیست سال های مالی افزوده گردد.

 

 نکته !!!
سال مالی جدید و یا انتقال سال مالی مجددا کلیه مراحل مربوط به اتصال سیستم کالینت به سرور )فصل در صورت ایجاد  -1

 چهارم( برای بانک اطالعاتی جدید باید تکرار شود.
 مراحل برای هر تعداد سیستم کالینت بصورت جداگانه باید انجام شود. -2

 رت دستی تنظیم و ثبت شود.بصو IPپیشنهاد می گردد برای سیستم های کالینت هم  -3


