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  1صفحٍ                                                                                                   ورم افسار حسابداری وًیه پردازدر راَىمای آمًزشی کاالی سریال دار

 مقدمٍ 

  معرفی شرکت ي محصًالت

افتخار دارد در راستای تاهيي ًياز تازار داخلی ٍ خَد وفایی هلی ، تا وادری هجرب ٍ هتؼْذ الذام تِ تَليذ « ضروت ًَیي پرداز»

 ٍ در ایي اهر ًيس تِ پيطرفتْای حائس اّويتی ًيس ًائل گردیذُ است. سيستوْای اتَهاسيَى هالی ٍ اداری ًوَدُ 

وؼی از هتخصصيي رضتِ واهپيَتر ٍ صاحة ًظراى رضتِ حساتذاری تا گرد ّن آیی ج 5335ضروت ًرم افساری ًَیي پرداز در سال 

 الذام تِ تَليذ سيستوْای اتَهاسيَى هالی ٍ اداری ًوَد ٍ تا وٌَى لادر تِ تَليذ هجوَػِ ًرم افسار ّای هتؼذدی تَدُ است .

تذُ عراحی ًرم افسار ایي تطرح ریل هی تاضذ، وِ تِ ّوت دست پرتَاى هتخصصيي ز« ًَیي پرداز»هحصَالت ضروت ًرم افساری 

 ضروت در حال افسایص هی تاضذ.

 ًـرم افسار حساتذاری در سِ ًسخـِ فرٍضگاّی، ضروـتی، تَليـذی 

 «ًسخِ اًـذرٍیذ ًـرم افسارحـساتذاری ٍیـژُ تازاریاتاى« حساب یار 

 )سـاهـاًـِ ارسـال ٍ دریافـت پـيـاهـه ایٌتـرًتـی )پٌل ایٌـتـرًتی 

 هَدمًرم افسار ارسال ٍدری(افت پياهه ازعریك سيـن وارتGSM) 

 )سيستن حضـَر ٍ غيـاب )وارتی، اثـراًگـطــتی ٍ پردازش تصَیر 

 فرٍضگاُ ایٌترًتی تا لاتليت ّوگام سازی اتَهاتيه تا ًرم افسار حساتذاری 

 زیرتستِ اتصــال تِ  اًَاع تـرازٍی دیـجـيـتال 

 زیر تستـِ تَلـيـذ ٍ چـــاج تــاروـــذ 

 ل تِ دستـگاُ تاروـذخــَاىلاتل اتصـا 

 ًـرم افـسار هذیــریـت ٍ چـاج چــه 

 ( 3ٍ 2،4زیرتـسـتـِ والـرآی دی )خظ 

 ُزیرتسـتِ تَليـذ ٍ تـْای تـوـام ضـذ 

 زیــرتسـتـِ حــمـَق ٍ دســتـوــسد 
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  2صفحٍ                                                                                                   ورم افسار حسابداری وًیه پردازدر راَىمای آمًزشی کاالی سریال دار

 آشىایی با مفًُم  سریال کاال  ي کاربرد َای آن فصل ايل:

هی ٍ تْيِ گسارش از ٍضؼيت واالّای سریال دار سریال ثثت  ،ًَیي پردازار حساتذاری یىی از اهىاًات ًرم افس

واال ّا دارای ار ٍ واهپيَتر ،لَازم یذوی....( در ترخی صٌایغ ٍ وسة ٍ وارّا)صٌف هَتایل،لغؼات سخت افس. تاضذ

تاػث ضوارُ سریال هی تاضٌذ.داضتي ضوارُ سریال 

ٍ سَْلت ردیاتی واال در سيستن خذهات پس از فرٍش 

س ضوارُ سریال در هَجَدی واال تر اسا دليك  یا وٌترل

وِ ضوارُ سریال تَجِ وٌيذ  سيستن حساتذاری هی گردد.

 .دٍ واال از یه ًَع ٍ هذل هطترن تا ّن هتفاٍت است

تا ایٌىِ از فلص وِ دٍ دٍ ػذد فلص  هاًٌذ ضوارُ سریال

 .است هٌحصر تِ فردیه هذل ّستٌذ ضوارُ سریال ّر وذام 

 در ورم افسار حسابداری وًیه پرداز   امكاوات ي مسایای پشتيباوی از کاالَای سریال دار

 )خریذ،فرٍش،ترگطت از خریذ،ٍ ترگطت از فرٍش....(ارُ سریال واال ّا در فاوتَر اهىاى ثثت ضو

 یا فرٍش تا سریال آزاد)سریال جذیذ( اهىاى فرٍش واال تر اساس ضوارُ سریال ّای خریذاری ضذُ

 اهىاى جستجَی واال تا استفادُ از ضوارُ سریال

 اهىاى تررسی ایٌىِ آیا ادػای هطتری در هَرد خریذ واال از ضوا صحيح است؟

 یا وليِ واال ّا  ارُ سریال فمظ ترای ترخی از واالّاهىاى ثثت ضوا

 اهىاى ثثت سریال واال ترای واالّای اتتذای دٍرُ 

اهىاى ارسال پياهه ضرٍع ٍپایاى گاراًتی جْت واالّای سریال دار 
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 تىظيمات مربًط بٍ شمارٌ سریال کاال  فصل ديم:

ليت ثثت ٍ هؼرفی  سریال واال در ًرم ترای فؼال سازی لات

افسار حساتذاری ًَیي پرداز ،تؼذ از تؼریف واال در صفحِ 

ّا،واالی هَرد ًظر را ٍیرایص وردُ ٍ از سرتري سایر واال 

 فؼال ًوایيذ.سریال واال را ترای واالی هذًظر تخص 

 

 

 

 

 ابتدای ديرٌکاالَای   برای معرفی سریال کاال 

ارد وردى تؼذ از ثثت واال ّا ٍ ٍ،دٍرُ هی تاضٌذ. یترای واالّایی وِ دارای هَجَدی اتتذا ترای هؼرفی سریال ،

زیر هٌَ سریال واالی اتتذای دٍرُ، تا اًتخاب واالی هَرد ًظر از ←هَجَدی اٍل دٍرُ واال ،از هٌَ اعالػات پایِ 

وذ واال ،واالی رٍ خَد را تخص 

 اًتخاب وٌيذ.

وارُ تؼذی تا ٍارد وردى ضوادر در 

اًتی ًرم افسار تِ سریال ٍ وذ گار

ذاد وِ در تِ تؼ عَر اتَهاتيه 

سریال ٍ  ٍارد وردُ ایذ،وادر تؼذاد،

را ترای واالی هذًظر وذگاراًتی 

در تصَیر صفحِ هی ًوایذ.ایجاد 

لثل ها سریال واال را ترای فلص 

hp  ػذد ایجاد  51تِ تؼذاد

وردین.
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 وحًٌ ثبت فاکتًر خرید کاالی سریال دار : سًمفصل 

ر ػذم ٍجَد سریال پٌجرُ اخغا ،تؼذ از اًتخاب واالًرم افسار ترای واالی سریال دار  ٌّگام ثثت فاوتَر خریذ در 

ضوا هی در ایي هرحلِ  واال ترای ضوا ًوایص دادُ هی ضَد.ایي پٌجرُ ،جذٍل سریال تایيذ واال تاز هيطَد.تا 

تَاًيذ تا ٍرٍد اٍليي ضوارُ سریال در فيلذ از سریال ٍ اٍليي وذ گاراًتی در فيلذ از وذ گاراًتی ٍ پر وردى تؼذاد 

اضافِ يل ضرٍع گاراًتی ٍٍ پر وردى فيلذ هذت گاراًتی ،هی تَاًين در پایاى تا اًتخاب دووِ واالی فاوتَر ،تىو

 ترای ایي تؼذاد واال را تؼریف ورد. ّا  ًتیٍ وذ گارا ّا وردى تِ جذٍل ،سریال

  

تعذ اص ثثت سشیال کاال ّا 

 Gig  hp تشای فلص 

فاکتَس خشیذ هطاتق تصَیش 

سٍتشٍ دس ًشم افضاس قاتل ثثت 

هی تاضذ.تا ثثت ایي فاکتَس 

عذد فلص تا ضواسُ سشیال  11

ٍ کذ گاساًتی  ّای ایجاد ضذُ

ى ّا دس ًظش ّایی کِ تشای آ

اًثاس هی ضًَذ.ٍاسد  گشفتین،
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 فصل چُارم:وحًٌ ثبت فاکتًر فريش کاالی سریال دار 

تاص هیطَد،کِ تِ تعذاد کاال  خاب سشیالدس فاکتَس فشٍش تعذ اصاًتخاب کاالی سشیال داس پٌجشُ ی اًت

کاالّا سا اًتخاب هی کٌین.تا فطشدى دکوِ ثثت کاالی فاکتَس ضذُ اص لیست هَجَد ضواسُ سشیال 

 کاالّا تِ فاکتَس فشٍش اضافِ هی گشدد.

**تَجِ:یکی اص قاتلیت 

ّای کلیذی کِ دس حیي 

صذٍس فاکتَس فشٍش یا 

هشجَعی تشای کاالّای 

سشیال داس اهکاى پزیش هی 

تاضذ،تعشیف سشیال جذیذ 

هی تاضذ.دس ایي حالت 

ًیاصی ًیست حتوا سشیال 

ٌگام فاکتَس خشیذ ثثت ضذُ تاضذ.تشای کسة ٍ کاس ّایی  کِ  تشای کاال ّا سشیال تَلیذ هی کٌٌذ ٍ کاال ّ

 هی خَاٌّذ دس فشٍش اص ایي اهکاى استفادُ کٌٌذ تسیاس کاستشدی هی تاضذ.

تعذ اص اضافِ ضذى کاالّای سشیال داس تِ فاکتَس فشٍش ،فاکتَس تِ ضکل ریل قاتل ثثت هی تاضذ.
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 :گسارشات کاالَای سریال دار  فصل پىجم

ثثت ضذُ دس سیستن حساتذاسی ًَیي پشداص اص کاالّای سشیال داس  اص ٍضعیت جْت تْیِ گضاسضات

 استفادُ کٌیذ.کاال ّا صیش هٌَ سشیال کاال ّا ←هی تَاًیذ اص هٌَی گضاسضات عوَهی 

 

 تَجِ:دس جذٍل تاال ٍضعیت گاساًتی)ضشٍع ٍ پایاى گاساًتی( کاال ّای سشیال داس هطخص ضذُ است.*

اس سا اص لحاظ سشیال دٍضعیت کاالّای ،تَجِ:ّوچٌیي هی تَاًیذ اص فیلتش هَجَد دس تاالی صفحِ **

 ًواییذ. تْیِ گضاسش هَجَد ٍ عذم هَجَد

 


