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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 با
گذشت حدود  8سال 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.








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
زیربسته اتصــال به انواع تـرازوی دیـجـیـتال








زیر بستـه تولـیـد و چـــاپ بــارکـــد
قابل اتصـال به دستـگاه بارکـدخــوان
نـرم افـزار مدیــریـت و چـاپ چــک
زیربـسـتـه کالـرآی دی (2،4و  8خط)
زیربسـته تولیـد و بـهای تـمـام شـده
زیــربسـتـه حــقـوق و دســتـمــزد
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فصل اول
معرفی فروشگاه اینترنتی
سایت فروشگاهی همانطور که از نامش پیداست ،اغلب برای کسانی مناسب است که محصولی برای
فروش و یا خدماتی برای ارائه به مشتری دارند .یکی از مزیت هایی که سایت های فروشگاهی دارند،
این است که برای همه مناسب می باشد و لزومی ندارد شما یک شرکت تولیدی بزرگ داشته و یا یک
تاجر بزرگ باشید .در واقع می توان گفت این سایتهای فروشگاهی برای تمامی کسب و کارها چه
بزرگ و چه کوچک قابل استفاده میباشد.
سایت فروشگاهی بر اساس نوع محصول ارایه شده معموال دارای یک ویترین است ،که در صفحهی
نخست قرار می گیرد و شما می توانید نمونه ای از بهترین و جدیدترین کاالها و محصوالت خود را در
این ویترین قرار داده و یک نما و دید کلی از سایت خود به مشتری و بازدید کننده ی سایت القا دهید.
یکی از مهمترین تفاوت های طراحی سایت های فروشگاهی با سایر سایت ها نحوهی مدیریت این
سایت ها می باشد .معموال چون در این نوع سایت ها محصوالت دارای تغییرات زیادی هستند (چه از
لحاظ قیمت و چه از لحاظ نوع کاال) و شاید شما هر روز نیاز به بروز کردن محصوالت و قیمت های آنها
داشته باشید ،لذا سایتهای فروشگاهی به نوعی طراحی می شوند که مدیریت آن ها بسیار ساده بوده
ودغدغه های مدیریتی کمتری دارند.
طراحی سایت فروشگاهی به شما این امکان را می دهند که محصوالت را با جزئیات کامل برای بازدید
کننده شرح داده ،نقاط قوت ،ویژگی های برجسته و نقاط ضعف برای آن تعیین کنید  ،امکان مقایسه
برای پارامتر های محصوالت ایجاد کنید .برای آن ها امتیاز دهی قرار دهید ،فروش ویژه داشته باشید،
گارانتی و رنگ بندی محصوالت را نیز تعیین کنید.
شرکت نوین پرداز ن یز با توجه به نیاز کاربران اقدام به ارائه سایتهای فروشگاهی متصل به نرم افزار
حسابداری نوین پرداز نموده است .این بدین معناست که برای مدیریت سایت نیاز به پنل مدیریت
جداگانه ای نیست بلکه محتوای سایت همان داده های داخل نرم افزار حسابداری است که بصورت
مدیریت شده در سایت نمایش داده می شود .سایتهای فروشگاهی نوین پرداز در دو فاز «نمایشگاه
کاال» و « فروشگاه اینترنتی» ارائه میشوند که در فصلهای آتی به توضیح هرکدام خواهیم
پرداخت.
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پیش نیازها
 -1نرم افزار حسابداری نوین پرداز :همانطور که گفته شد سایت های فروشگاهی متصل به نرم
افزار حسابداری نوین پرداز می باشد ،از این رو پیش از ایجاد سایت حتما باید یکی از نسخه های
نرم افزار حسابداری نوین پرداز تهیه شود.
 -2دامنه (آدرس اینترنتی) :بعد از آن اولین گزینه ای که بایستی تهیه شود دامین(1دامنه) و یا
آدرس اینترنتی سایت فروشگاهی شما خواهدبود  .همانطور که برای تهیه یک محل سکونت یا تجارت
اولین سوال آدرس منطقه مورد نظر است ،برای وب سایت نیز
این امر اولین مرحله برای شروع می باشد و همانطور که در
دنیای واقعی نیز آدرس شما بیانگر بسیاری از نکات برای
مخاطبین قبل از رویارویی با شما می باشد،دردنیای مجازی نیز
این امر صادق است.
دامنه در حقیقت نام وب سایت شما می باشد که از دو قسـمت
نام و پسوند تشکیل شده اسـت .پسـوندهای بـین الملـی رایـ
عبارتند از  .net ، .comو  .orgکه دارای مصارف عمومی می باشـند و هـر یـک بـه ترتیـب معـرف
ســـایتهای تجـــاری ) ، (Commercialشـــبکه ) (Networkو ســـازمانی یـــا غیـــر انتفـــاعی
) (Organizationمی باشند .در ثبت این دامنه ها هیچ محدودیتی وجود ندارد ولی نامها بـا اولویـت
درخواست ثبت می شوند و برای مدت یک تا ده سال (قابل تمدید) با توجه به حق الثبت پرداختی معتبـر
می باشند .عالوه بر پسوندها عمومی و خاص  ،کشورهای مختلف نیز مـی تواننـد اقـدام بـه درخواسـت
پسوند با کد اختصاری کشور خود (دو حرفی) را بنمایند .مثال  .irکه پسوند کشور ایران است .
پ س از انتخاب پسوند نام دامنه مهمترین قسمت تشکیل دهنده آدرس یک سایت می باشـد .ایـن نـام از
ترکیب  3الی  64حرف  ،عدد یا خط تیره (بدون فاصله) تشکیل می گردد .اگر در ثبت عبارت خاصی بـه

Domain
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عنوان نام دامنه خود اصرار دارید که این عبارت قبال ثبت شده باشد ،گریزی غیر از تغییر پسوند مورد نظر
خود نخواهید داشت.چنانچه آدرس سایت شما حاوی عالمت تجاری شما باشد ،می توانید جهت اطمینان
از دسترسی آسانتر و حفاظت از نام تجاری خود کلیه مشتقات و ترکیبهای آنرا بر روی پسوندهای مختلف
ثبت نمایید.
2

-3وب سرویس  :وب سرویس ها برنامه (قطعه کد) هایی هستند که تحت وب قابل دسترسی اند و
از طریق پروتکل های استانداردی مانند  Httpبه انتقال و مبادله دیتا با سایر برنامه های کاربردی
می پردازند .اساس کار وب سرویس ها بر پایه دریافت و
تولید پیغام بنیانگذاری شده است .بدین معنی که آنها
منتظر می مانند که کالینت ها به آنها وصل شده و بنا
به درخواست کالینت ها به آن ها پاسخ می دهند .شما
می توانید از وب سرویس ها بر روی هر سیستم عامل و
با هر زبان برنامه نویسی استفاده نمایید .وقتی یک برنامه
یک وب سرویس را فرا می خواند ،درخواست او با فرمت
Xmlارسال می شود و پاسخ را نیز در قالب فایل  Xmlدریافت می نماید ،در نتیجه فراخوانی یک وب
سرویس توسط برنامه ها مستقل از سیستم عامل و زبان برنامه نویسی به کار رفته می باشد .برای
فعالسازی وب سروی س بایستی ابتدا مشخصات خود را در سرورهای نوین پرداز ثبت نمایید .برای ثبت نام
آزمایشی می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:
http://npsms.ir/novinp/webservice.aspx
پس از ثبت مشخصات و همچنین انتخاب نام کاربری و رمزعبور که تحت عنوان «کلیدتبادل» از آن
یاد می کنیم وب سرویس شما به مدت  7روز بصورت آزمایشی فعال خواهد بود.

Web Service

2
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فصل دوم
تنظیمات اولیه
پس از ثبت نام و دریافت کلید تبادل  ،این داده باید جهت برقراری ارتباط با سرور و ارسال داده ها ،در
نرم افزار حسابداری نوین پرداز ثبت شود .بدین منظور از منوی امکانات و زیرمنوی تنظیمات برنامه
و سربرگ همگام سازی اتوماتیک باسررور وارد بخـش تنظیمـات مربـوط بـه تبـادل داده بـین
نرم افزار حسابداری و سرور (وب سرویس) می شویم.

ابتدا گزینه انتقال به هاست فعال باشد را فعال نمایید .پس از فعالسازی نام کاربری و رمز عبور کلید
تبادل را که در مرحله قبل انجام شده است را درج نمایید.
توجه!! الزم بذکر است که این تنظیم تنها یکبار ثبت خواهد شد.اما بدلیل اینکه تبادل داده بین سرور و
نرم افزار با کمک این کلید تبادل خواهد بود لذا ثبت این اطالعات ضروری خواهد بود.

راهنمای پیاده سازی فروشگاه اینترنتی نوین پرداز

صفحه 7

یکی از مواردی که می توان برای ارسال و دریافت داده ها تنظیم نمود ،فاصله زمانی بین هر ارسال و یا
دریافت است .این فاصله زمانی که برحسب دقیقه است با توجه به میزان تغییر اطالعات سایت و نرمافزار
خواهد بود که پیشنهاد میشود بدلیل جلوگیری از ارسال های مکرر و بیهوده این بـازه بـین  5الـی 120
دقیقه باشد .
از دیگر تنظیمات این قسمت می توان به حداکثر تعداد گردش اشخاص اشاره نمود که با توجه به حجـم
گردش اشخاص در نرم افزار حسابداری می توان آن تنظیم نمود.
تنظیم دیگر که برای سایت قابل انجام است مربوط به تنظیمات کلی نمایش کاال درسایت است که اولین
گزینه سطح قیمت پیش فرض نمایش داده شده در سایت برای کاال می باشد .این تنظـیم
به شما این امکان را می دهدکه همان سطح قیمتی در سایت نمایش داده شود کـه شـما مـورد نظرتـان
می باشد .مثال عدد  1برای سطح جزئی ،عدد  2برای سطح کلی درج می شود .همچنین در صورتی کـه
کاال فاقد قیمت باشد می توانید عبارتی را جهت راهنمایی مشتری در قسمت متن نمایش داده شده
به جای قیمت صفر در لیست کاال درج نمایید  .به عنوان مثال عبـارت « بـرای اسـتعالم قمیـت
تماس بگیرید».
همچنین برای کاال می توانید با فعال کردن گزینـه عدم نمرایش کاالهرای فاقرد موجرودی در
سایت  ،کلیه کاالهایی که در نرم افزار حسابداری بصورت موجودی صفر و یا منفی هستند را از نمایش
در سایت حذف نمود و تنها کاالهایی در سایت نمایش داده می شوند ،که در نرم افزار حسـابداری دارای
موجودی هستند.
توجه !! با توجه به تغییرات و بروزرسانی وب سرویس ها و نرم افزار حسابداری نوین
پرداز  ،کاربرانی که سایت فروشگاهی نوین پرداز را دارند ،همواره باید آخرین نسخه
نرم افزار حسابداری و فایل  WebNP.exeرا استفاده نمایند.
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فصل سوم
تنظیمات کلی سایت – نمایشگاه کاال
یکی از مهمترین بخش هایی که هر سایت دارا می باشد بخش درباره ما ،و تماس با ما است  .در این دو
صفحه می توانید معرفی جامعی از مجموعه ،نوع فعالیت ،سال تاسیس و تاریخچه مجموعـه ،در صـورت
نیاز معرفی مدیریت و یا پرسنل  ،و یا بصورت
کلی خدماتی که مجموعه ارائـه مـی دهـد را
داشته باشید .برای ایـن منظـور مـی توانیـد از
منوی فروشگاه اینترنتی من و زیرمنـوی
تنظیم محتوای صرفحات بـه دو صـفحه
درباره ما و تماس باما دسترسی پیدا کنید.
از دیگر بخش هایی که بصورت کلی می توانید آن را مدیریت نمایید مدیریت اخبار می باشد .در این
قسمت می توانید اخبار مرتبط با مجموعه را جهت نمایش در سـایت درج نماییـد  .بعنـوان مثـال اعـالم
جشــنواره هــای فــروش،
کســـب نمـــاد اعتمـــاد
الکترونیکــی ،تخفیفــات
مناسبتی و  ...می تواننـد
نمونــه هــایی از اخبــار
داخلـــــی مجموعـــــه
فروشگاهی شما باشند.
پــس از انتخــاب گزینــه
مــــدیریت اخبــــار وارد
صفحه ای مشابه شکل زیر خواهید شد  .در این صفحه لیست اخباری که تاکنون آن ها را در سایت درج
نموده اید نمایش داده میشود.
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با کمک دکمه
دکمه

صفحه 9

که در باالی فرم نمایش داده شده است می توانید وارد صفحه درج خبـر شـوید.با

می توانید خبر را ویرایش و با دکمه

می توانید خبر را حذف نمایید.

در صفحه درج خبر که بصورت زیر باز می شود ،می توانید عنوان خبر ،تصویر مرتبط با خبر ،متن مختصر
خبر ،شرح خبر را ثبت نمایید .ضمنا می توانید با کمک نوار ابزار موجود در فرم تغییرات ظـاهری ازجملـه
اندازه قلم ،رنگ قلم  ،چیدمان پاراگراف و  ...را برای متن تنظیم نمایید.

در صورتی که تیک گزینه ثبت بعنوان خبر برتر را فعال نمایید  ،این خبـر بـه عنـوان خبـر برتـر در
لیست اخبار که اغلب پایین سایت می باشد ،در تمامی صفحات (با توجه به چیدمان طراحی قالب سایت)
نمایش داده خواهد شد.

صفحه 10

راهنمای پیاده سازی فروشگاه اینترنتی نوین پرداز

قسمت دیگری که میتواند به نوعی در معرفی سایت به موتورهای جستجو از جمله گوگل کمک شـایانی
نماید ،قسمت مدیریت مقاالت می باشد .در این قسمت شما میتوانید توضیحات کـاملی در خصـوص
کاربرد محصوالت و یا فرآوریهایی که با کمک محصوالت شما بدست می آید را درج نمایید  .مثال یـک
فروشگاه لوازم قنادی می تواند با ارائه طرز تهیه انواع شیرینی جات و کیک که بـا محصـوالت خـود آن
مجموعه است ،مخاطب را ترغیب به استفاده از آن محصول و بالطبع خرید اینترنتی آن نمایـد .همچنـین
این امر سبب می شود که در صورتی فردی بصورت اتفاقی در موتورجستجوی گوگل به دنبال طرز تهیـه
کیک است به سایت این مجموعه ارجاع داده شود.
ثبت یک مقاله د ر سایت کامال مشابه درج خبر می باشد با این تفاوت که در بخش مقاالت  ،مقالـه برتـر
وجود ندارد.
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صفحه 11

گاهی اوقات الزم است که یک خبر یا اطالعیه به محض ورود کاربر به سایت برای ایشان قابـل رویـت
باشد .مثال اطالع از تخفیفات مناسبتی یا بازه ای که می خواهید حتما به اطالع مخاطب رسانده شود.
بدین منظور می توانید از بخش «اطالعیه عمومی» در قسمت فروشگاه اینترنتی من استفاده نمایید.
الزم بذکر است که شما تنها مجاز به ثبت یک اطالعیه عمومی هستید ولی می توانید محتوای آن را بـه
صورت کامل مدیریت نمایید .پس از درج اطالعیه عمومی به محض ورود کاربر به صفحه اصلی سـایت
ابتدا این اطالعیه نمایش داده می شود و کاربر ملزم به خواندن و بستن آن اطالعیه می باشد.
شاید بتوان گفت اصلی ترین بخش گرافیکی سایت بخـش مدیریت تصاویر ،لوگو ،بنر واسرالیدر
می باشد که این موارد از داخل نرم افزار قابل تغییر و تنظیم می باشد .با انتخاب این گزینه فرمی مشـابه
فرم زیر باز خواهد شد.

در قسمت آیکن فایلی با پسوند  icoقابل انتخاب است این آیکن در عنوان سربرگ در کنار نام سایت
نمایش داده خواهد شد .
در قسمت لوگو می توانید لوگوی تجاری مجموعه و ترجیحا به فرمت  pngانتخاب شود  .محل
قرارگیری لوگوی سایت عموما در باالی سایت و سمت راست می باشد.
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صفحه 12

اگر تمایل به درج بنر در سایت هستید می توانید از این قسمت استفاده نمایید  .ثبت بنر بصورت تصویر
متحرک (با پسوند  ) gifدر سایت امکان پویایی بیشتری به سایت خواهد داد .محل قرارگیری بنر و
اندازه آن با توجه به قالب متفاوت خواهد بود .
مهمترین قسمت این بخش «تصاویر اسالیدر» می باشد.اسالیدرها تاثیرگذارترین و بهترین تبلیغات
محیطی در یک وب سایت هستند.همچنین این امکان به نوعی بهترین ابزار جهت معرفی یک محصول
و کاالمی باشد .شما با کمک اسالیدرها می توانید مخاطب خود را به سمت خرید محصوالتی که مورد
هدف شما می باشد ،هدایت کنید .برای درج اسالیدر می توانید پس از تهیه عکس  ،تصاویر را در این
قسمت آپلود نمایید  .الزم بذکر است که از لحاظ تعداد اسالیدر هیچ محدودیتی برای شما وجود ندارد اما
به دلیل اینکه کاربران عموما زیاد در صفحه منتظر دیدن اسالیدر نمی مانند  ،تعدد زیاد این تصاویرکاری
بیهوده می باشد .تعداد منطقی این تصاویر بین  5تا  7تصویر می باشد.به محض انتخاب تصویر  ،عکس
بصورت مستقیم در سرور ذخیره خواهد شد و برای حذف تصویر از سایت کافی است تصویر را انتخاب
نمایید و دکمه حذف تصویر را انتخاب نمایید .الزم بذکر است برای درج عکسها بهتر است از تصاویر با
حجم پایین استفاده شود تا مخاطبین در زمان بازدیدازسایت شما با مشکل کند بودن سایت مواجه نشوند.
گاهی اوقات شما نیاز دارید که از داخل سایت لینکهایی به دیگر سایتها ارجاع داشته باشید  .بدین منظور
کافیست که از منوی فروشگاه
اینترنتی

من

و

زیرمنوی

مدیریت پیوندها اقدام به
درج پیوند نمایید .در صفحه
ابتدایی لیست کلیه پیوندها
نمایش داده می شود که برای
درج پیوند می توانید دکمه
را انتخاب
نمایید که فرمی تحت عنوان
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صفحه 13

«افزودن پیوند جدید» بازمیشود در قسمت عنوان یک نام جهت نمایش در سایت وارد نمایید .ترتیب
نمایش پیوندها را با عدد دلخواه درج نمایید ،پس از آن آدرس سایت و یا لینک مورد نظر ،نوع نمایش که
ترجیحا بر روی حالت «نمایش محتوا در یک پنجره جدید بدون قالب» انتخاب نمایید .وضعیت
لینک می تواند فعال و یا غیرفعال باشد .همچنین می توانید لینکها را نیز دسته بندی نمایید .در نهایت
گزینه ثبت را انتخاب نمایید.

صفحه 14
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فصل چهارم
محتوادهی سایت
پس از اعمال تنظیمات اولیه برای سایت در نرم
افزار حسابداری  ،حال نوبت به محتوادهی به
سایت فروشگاهی می رسد .اصلی ترین محتوایی
که برای سایتهای فروشگاهی مورد نظر است ثبت
کاال ،مشخصات کاال ،توضیحات فنی و یاشرح
 ، HTMLثبت یک یا چند تصویر برای یک
کاال ،ثبت قیمت ،تخفیف و  ...خواهد بود .
تنظیم تمامی موارد عنوان شده در باال در قسمت
تعریف کاال می باشد .در قسمت لیست کاالها و
در بخش افزودن کاال می توانید کد کاال ،نام کاال،
گروه کاال  ،و  8سطح قیمت فروش را ثبت نمایید.
همچنین می توانید یک عکس برای کاال در این
صفحه اضافه نمایید.
در سربرگ دوم «مشخصات اختصاصی»
می توانید درصد تخفیف کاال و همچنین 7
مشخصه فنی را با عناوین و مقادیر دلخواه ثبت
نمایید .همچنین در صورتی که تمایل دارید کاال
به عنوان کاالی برتر در صفحه اول سایت نمایش
داده شود  .باید در فیلد مشخصه فنی  ، 8به ترتیب
دلخواه شماره گذاری نمایید ،که در سایت نیز
کاالها در صفحه اول با همان ترتیب نمایش داده خواهد شد.
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صفحه 15

در سربرگ «فروشگاه اینترنتی» امکان ثبت
محتوای مشخصات کامل و یا شرح مختصری از
کاال که به فرمت  htmlهستند با طراحی و
چیدیمان دلخواه متن شما می تواند انجام
شود.در این فرم شما قادر خواهید بود که در متن
لینک ،تصویر  ،ایجاد جدول  ،تغییر رنگ و یا
اندازه فونت ،چپ چین و یا راست چین متن ،و
تغییرات دیگری که مورد نظر است برای متن
اعمال نمایید .این متن عینا در صفحه مربوط به
نمایش مشخصات کاال نمایش داده خواهد
شد.در تصویر زیر نمونه ای از این تنظیم را خواهید دید.

همچنین در این فرم امکان افزودن چند عکس برای یک کاال فراهم شده است که در صورت نیاز
می توانید تصاویر دیگری از کاال برای نمایش در سایت اضافه نمایید.

صفحه 16
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فصل پنجم
گزارشگیری
پس از ثبت تنظیمات اولیه و بعد از آن محتوای سایت که همان کاالها می باشند نوبت به گزارشگیری
خواهد رسید .در صورتی که کاربران شما در فروشگاه اینترنتی که امکان ثبت فاکتور در آن فعال
می باشد ،به محض برقرار ارتباط با سرور و تبادل داده  ،فاکتور ثبت شده در وب سرویس به صورت یک
پیش فاکتور به نرم افزار حسابداری ارسال خواهد شد .و پیغامی مبنی بر «دریافت فاکتور از سرور»
مشاهده خواهد شد .همچنین شما با استفاده از منوی «گزارشات عمومی» و زیرمنوی «فاکتور
فروش» می توانید گزارش فاکتورهای فروش را در بازه ی دلخواه مشاهده نمایید؛ و در صورت پرداخت
در درگاه های اینترنتی برای مشاهده سندهای دریافت می توانید از منوی «گزارشات عمومی» زیر
منوی «دریافت» اقدام به مشاهده گزارش دریافتها نمایید.
برای گزارش گیری پیام ها و درخواستهای ثبت شده در سایت از جمله تماس باما ،درخواست های
نمایندگی و استخدامی می توانید از منوی فروشگاه اینترنتی من و زیر منوی «مدیریت تماس باما» ،
«مدیریت درخواست های نمایندگی» « ،مدیریت درخواست های استخدامی» و
« مدیریت شکایات» لیست درخواستهای ثبت شده در سایت را مشاهده نمایید.

