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  مقدمھ

  
بر آن شدیم تا راھنمایی جامع و  فروشبرای آشنایی بیشتر کاربران و استفاده ی راحت تر از سیستم 

فرآیند  فروشاین راھنما شامل آموزش ثبت انواع سند در سیستم . کاربردی با توضیحات کامل تھیھ کنیم 

  .می باشد  فروشھمچنین حسابداری سازان ، نکات موجود در سیستم و 
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 :فصل اول 
 

  فروشاطالعات پایھ 
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  فروش

گیری کامل از فرآیند و گزارش ، بررسی سازمانھادرفروشفرآیندبھ منظور مدیریت بھتر فروشسیستم

مورد استفاده سازمان ھا و  ری تا صدور فاکتور وسند حسابداریدرخواشت مشتفروش ازلحظھ 

كاالھاي خود  فروشاز روند  یبا استفاده از این سیستم كلیھ كاربران بھ آسان.موسسات قرار می گیرد 

  . درخواست ھاي خود خواھند بود یآگاه شده و قادر بھ پیگیر

  مزایای این سیستم 

انجام کلیھ امور مربوط بھ فروش کاال و خدمات از مرحلھ درخواست مشتری استعالم پیش فاکتور تا 
دریافت فاکتور و ھمچنین عملیات برگشت از فروش صدور سند بھ سیستم حسابداری و ارتباط با سیستم 

 .و پرداخت 

  امکان تفکیک در معرفی اشخاص حقیقی و شرکتھای حقوقی §
  امکان معرفی محل جغرافیایی طبق فعالیت شرکت §
  امکان برنامھ ریزی برای فروش درمدل فروش ساده  و فروش پخش §
  امکان معرفی واسط فروش و تھیھ گزارشات مختلف بھ ازای واسط فروش §
  مختلف و جداسازی فروش داخلی از صادراتیامکان معرفی مشتری در کالسھای  §
  امکان گروھبندی اصلی و فرعی  مشتریان  و تھیھ گزارشات مرتبط با آن §
  امکان پشتیبانی از اعتبار مشتریان جھت کنترل سقف فروش بھ ھر مشتری §
نحوه دریافت وگروه  –محل فروش  –مدل فروش (امکان استفاده از اعالمیھ قیمت وپشتیبانی از  §

  بصورت روزانھ) نمشتریا
امکان افزایش یا کاھش اتوماتیک  مبلغ در اعالمیھ جدید بر اساس اعالمیھ قبلی وکپی اعالمیھ  §

  قیمت بر اساس محل فروش
  امکان ایجاد ناحیھ فروش ومحل فروش  §
امکان پشتیبانی وپیاده سازی سیستم بر اساس ارتباط ناحیھ فروش با محل فروش و یا عدم ارتباط  §

  آنھا
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پشتیبانی وپیاده سازی سیستم بر اساس ارتباط محل فروش با مشتریان  و یا عدم ارتباط امکان  §
  آنھا
امکان معرفی مدلھای فروش در سیستم و تعیین اعالمیھ قیمت براساس آن و تھیھ گزارشات  §

  مرتبط
  امکان معرفی محل تحویل کاال بھ فروشنده از طرف شرکت فروشنده §
  وسط خریداردر تعداد نامحدود آدرسامکان معرفی محل دریافت کاال ت §
  امکان معرفی عوامل فروش در سیستم و پشتیبانی از قانون مالیات برارزش افزوده §
  امکان تعریف اطالعات پیش فرض در فرمھای مختلف جھت سرعت بخشیدن بھ ثبت کاربران §
  امکان معرفی و فروش کاالی مشابھ در سیستم فروش §
  صورت سبد محصوالتامکان پشتیبانی از فرآیند فروش ب §
  امکان پشتیبانی از فرآیند فروش بصورت لیست محصوالت §
  امکان تھیھ گروھبندی اصلی و فرعی در کاالھای فروش و تھیھ گزارشات خاص §
  امکان پشتیبانی از فرآیند فروش متفرقھ در سیستم فروش §
  بلعکستا فاکتور فروش و...   امکان پشتیبانی از ثبت درخواست مشتری ، پیش فاکتور،  §
  امکان مشخص نمودن اعتبارپیش فاکتور برای کنترل فروش §
  امکان رزرو موجوی در اسناد فروش §
  امکان پشتیبانی از تاریخ رسیدگی در فاکتور فروش برای کنترل در سیستم حسابداری §
امکان پشتیبانی و پیاده سازی از واحد سنجشھای مترمربع و مترطول برای شرکتھایی کھ  §

  حیطی کار میکنندبصورت مساحتی و م
  امکان پشتیبانی از فرآیند ثبت بصورت مبناداروپیوستھ  §
  امکان مانده گیری از مقداربازمانده درخواست ارسال نشده برای مشتری §
  امکان ایجاد سطوح فروش §
  امکان ایجاد شرح سند حسابداری فروش بصورت دلخواه §
  امکان ایجاد ارتباط با حسابداری و صدور سند حسابداری فروش §
  امکان پشتیبانی از صدور سند حسابداری فروش بھ دو صورت عادی وبراساس مدل فروش §
  )سرجمع کاال –گروه کاال  –الاک (حالت مختلف ٣امکان پشتیبانی از صدور سند حسابدای بھ  §
  امکان صدروسندحسابداری فروش بصورت گروھی §
  امکان پشتیبانی سیستم از تاریخ میالدی و شمسی §
  ت درسیستم گزارش سازبصورت میالدی و شمسیامکان تھیھ گزارشا §
  امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات از داخل نرم افزار §
  امکان مدیریت کاربران از ورود تا خروج  §
پرینت ، طراحی ، (امکان مدیریت و حقوق دسترسی بر روی تمامی کلیدھا و ویوھای کاربری §

  ...) ،  Excelارسال بھ 
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  گزیده ای از گزارشات
  امکان تھیھ گزارش تجمیع فروش بھ تفکیک ھر خریدار §
  امکان تھیھ گزارش تجمیع فروش بھ تفکیک ھر محل فروش §
  امکان تھیھ گزارش تجمیع فروش بھ تفکیک ھر ناحیھ فروش §
  امکان تھیھ گزارش تجمیع فروش بھ تفکیک ھر مدل فروش §
  امکان تھیھ گزارش تجمیع فروش بھ تفکیک ھر واسط فروش §
  گزارش لیست اسناد بھ تفکیک ھر خریدار امکان تھیھ §
  امکان تھیھ گزارش لیست اسناد بھ تفکیک ھر محل فروش §
  امکان تھیھ گزارش لیست اسناد بھ تفکیک ھر ناحیھ فروش §
  امکان تھیھ گزارش لیست اسناد بھ تفکیک ھر مدل فروش §
  امکان تھیھ گزارش لیست اسناد بھ تفکیک ھر واسط فروش §
  یع خالص فروش بھ تفکیک ھر خریدارامکان تھیھ گزارش تجم §
  امکان تھیھ گزارش تجمیع خالص فروش بھ تفکیک ھر محل فروش §
  امکان تھیھ گزارش تجمیع خالص فروش بھ تفکیک ھر ناحیھ فروش §
  امکان تھیھ گزارش تجمیع خالص فروش بھ تفکیک ھر مدل فروش §
شتریان ،مدل فروش امکان تھیھ گزارش لیست اعالمیھ قیمت بھ تفکیک محل فروش ،گروه م §

  ،نحوه دریافت
  امکان تھیھ گزارش لیست پرفروشترین محصوالت و کم فروشتریان محصوالت §
  امکان تھیھ گزارش لیست روند افزایش قیمت محصوالت  §
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  فروشانواع اسناد و عملیات در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ناحیھ فروش

 محل فروش

 محل تحویل

 سبدمحصوالت مدل فروش

 لیست فروش

 سیستم فروش

 عملیات پایان سال اطالعات تکمیلی اطالعات محدوده فروشاطالعات پایھ

 معرفی اشخاص

 معرفی شرکتھا

 معرفی مراکز ھزینھ

 معرفی پروژه

 معرفی مشتریان

معرفی طبقھ 
 حساب

 اعالمیھ قیمت

 معرفی واسط فروش

ارتباط سطوح 
مشتریان فروش و  

 اسناد تولید

 اسناد دارایی ثابت

 اسناد ضایعات

 اسناد تبدیل کاال

 انتقال کاال

 اسناد امانی

 اسناد انبارگردانی

 بھنگام کردن اسناد انبار

 عوامل موثر

 اطالعات ثابت

 کاالی مشابھ

ساختار 
 انبارگردانی

عملیات پایان 
 سال انبار

ارتباط محل فروش 
 و مشتریان
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  معرفی کلیدھای اصلی 

در اینجا . در فرم ھای سیستم ھای فرآیند سازان کلیدھای مشترک با کاربردی مشابھ قرار گرفتھ است 

یم  در انواع فرم ھا و کاربردشان ، بھ معرفی کلی این کلیدھاآشنایی با این کلیدھا و سادگی کار برای 

  :پردازیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(Add) ایجاد ، اضافھ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Edit) یشویرا  

 رفتن بھ صفحھ یا رکورد قبلی

(Delete) حذف 

 رفتن بھ آخرین صفحھ یا رکورد

 رفتن بھ اولین صفحھ یا رکورد

(Save) تایید ، ثبت 

(Cancel) انصراف ، لغو 

(Position) رکورد منتخب 

 فیلتر

(Elips) ورودی فرم جدید 

(Print) چاپ ، نمایش گزارش 

 طراحی گزارش

 رفتن بھ صفحھ یا رکورد بعدی
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  فروشمسیر کلی ثبت اسناد در

یلک  بھ طوردر این قسمت . فرآیند سازان طی مسیر مشخصی پیش می رود  فروشثبت اسناد در سیستم 

  :روند ثبت اسناد انبار را مشاھده می کنید 

  .یکجا نمایش داده شده اند ارند اولویت ندھایی کھ نسبت بھ ھم قسمت        

١  

  معرفی اشخاص
  معرفی شرکتھا

  معرفی محل ھای جغرافیایی
  پروژهمعرفی 

  معرفی مرکز ھزینھ

٢  
  معرفی مشتریان
  اعالمیھ قیمت
  معرفی واسط

  ارتباط محل فروش و مشتریان

٣  

  معرفی ناحیھ فروش

  معرفی محل فروش

  معرفی محل تحویل

  معرفی مدل فروش

۴  

  معرفی عوامل موثر در فروش

  معرفی اطالعات ثابت در فروش

  معرفی کاالی مشابھ در فروش
  

  فروش معرفی سبد محصوالت در
  

  معرفی لیست فروش
  

۵  

  گروھبندی اصلی مشتریان

  گروھبندی فرعی

  گروھبندی کاال در فروش

  گروھبندی فرعی کاال در فروش

  معرفی سطوح فروش  ۶

  ارتباط سطوح فروش و مشتریان

  اسناد فروش   ٧
  اسناد برگشت از فروش

  صدور سند حسابداری فروش  ٨

  صدور سند حسابداری برگشت از فروش

    

*:نکتھ  
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  فروش سیستمورود بھ 

با این کار . کلیک کنید  فروشگزینھ ی سیستم از منوی افقی سیستم روی  فروشبرای ورود بھ سیستم 

  .در سمت راست صفحھ ظاھر می شود  فروشمنوی عمودی 

اطالعاتی . بعدی وارد کنید ھای ثبت برای شروع کار ابتدا باید یکسری از اطالعات پایھ را برای انجام 

  ... .نام اشخاص و شرکت ھا ، معرفی مراکز ھزینھ و : مانند 

  :در این بخش نحوه ی ثبت ھر یک از این اطالعات را بھ تفکیک شرح می دھیم 

  معرفی محل ھای جغرافیایی

:از مسیر زیر بھ فرم معرفی محل ھای جغرافیایی بروید 

  

در . و سپس آن را ثبت کنید رده نام محل مورد نظر را در قسمت مربوطھ وارد ک Addبعد از زدن کلید 

روی شاخھ ی صورتی کھ بخواھید برای یکی از شاخھ ھای ایجاد شده ، زیر شاخھ تعریف کنید ، باید 

  .نظر را وارد کنید  نام مورد مورد نظر کلیک کنید ، بعد از زدن کلید 

  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

را بزنید ؛ سپس پیغامی  ابتدا یکبار روی شاخھ ی مورد نظر کلیک کنید و سپس کلید برای حذف

  .حذف را تایید کنید  yesآیا مایل بھ حذف رکورد جاری می باشید ؟ ، با زدن : مشاھده می کنید 

منوی عمودی 
سیستم فروش

اطالعات 
عمومی سیستم

اطالعات پایھ 
سیستم

معرفی محل 
ھای 

جغرافیایی

*:نکتھ  
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امکان حذف شاخھ ای کھ زیر شاخھ دارد وجود ندارد ؛ برای حذف باید ابتدا تمام زیرشاخھ ھایش را      

  .حذف کنید

  

کلیک کنید و سپس در قسمت مشخص  برای پیدا کردن شاخھ یا زیر شاخھ ی مورد نظر ابتدا روی 

تمام . کلیک کنید  ی شده در تصویر تمام یا قسمتی از اسم مورد نظر را وارد کرده و دوباره رو

  .شاخھ ھایی کھ شامل این اسم باشند با پس زمینھ ی سبز نمایش داده می شوند 

  

  * معرفی اشخاص حقیقی
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اطالعات مورد نظر را در قسمت پایین فرم  .یک رکورد جدید ایجاد می شود  ا کلیک بر روی ب

  .وارد کنید 

  .پر کردن قسمت ھایی کھ زمینھ ی زرد رنگ دارند الزامی نیست                

  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

  .پس از ثبت ، اطالعات وارد شده در رکوردی جدید بھ نمایش درمی آیند 

 

 

 

  

  

  معرفی شرکت ھای حقوقی

منوی عمودی 
سیستم فروش

اطالعات 
عمومی سیستم

اطالعات پایھ 
سیستم

معرفی 
اشخاص 
حقیقی

*:نکتھ  

پس از معرفی اشخاص ، شرکت ھا ، مراکز ھزینھ ، پروژه ھا و اعتبارات اسنادی ، باید در سیستم حسابداری بھ ھر یک کد تفصیل _  *
. بعد از آشنایی با معرفی این موارد ، اختصاص دادن کد تفصیل را شرح خواھیم داد . تخصیص دھیم   
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  . ات مورد نظر را در قسمت پایینی فرم وارد کنیداطالع زدن کلید  زاعد ب

  

  .اطالعات ثبت شده و در آخرین رکورد نمایش داده می شوند  با زدن کلید 

  

پس از کلیک روی رکوردی آدرس تعیین کنید ،  در صورتیکھ بخواھید برای شخص یا شرکت ثبت شده

در قسمت باالیی فرم  بر روی کلید کھ اطالعات شخص یا شرکت مورد نظر در آن قرار دارد ، 

کلیک کنید تا قسمت پایینی فرم برای وارد کردن اطالعات  در فرم باز شده روی کلید .کلیک کنید 

روی شھر مورد نظر دابل کلیک . کلیک کنید برای انتخاب شھر مورد نظر روی کلید . فعال شود 

منوی عمودی 
سیستم فروش

اطالعات 
عمومی سیستم

اطالعات پایھ 
سیستم

معرفی 
شرکت ھای 

حقوقی
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پس از ثبت ، اطالعات در گرید باالی فرم بھ نمایش  .پر کردن فیلدھای آدرس و شھر الزامیست  .کنید 

 .در می آید 

 

  تخصیص کد بھ تفصیل ھای مختلف

  

.ابتدا نوع تفصیل مورد نظر را از قسمت مشخص شده در شکل زیر انتخاب کنید 

  

  .لیستی از انواع تفصیل باز می شود ، از این لیست تفصیل مورد نظر را انتخاب کنید با زدن 

  

یی را کھ تعریف شده و کد تفصیل انتخاب ھر یک از تفصیل ھا ، مثال پروژه ، لیست تمام پروژه ھابا 

 .در گرید پایین نمایش داده می شود  اندگرفتھن

منوی عمودی 
سیستم 

حسابداری
سیستم 

حسابداری
ساختار سطوح 

حسابداری
معرفی حساب 
ھای تفصیل
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با زدن . کد مربوطھ را وارد کنید " کد تفصیل " تفصیل مورد نظر کلیک کرده ، سپس در فیلد روی 

.تفصیل ایجاد می شود  

  

  

  

  

  

  

  مشتریانمعرفی 

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم فروشسیستم فروش

فروش
معرفی 
مشتریان
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  .اطالعات مورد نظر را در قسمت پایینی فرم وارد کنید  بعد از زدن کلید 

  

در فرم معرفی مشتری بعد از اینکھ نام و کد مشتری در قسمت مشخصات مشتری قرار گرفت باید گروه 

این قسمت در گروھبندی مشتریان بھ تفصیل (ھر مشتری را مشخص کرد

ت نوع مشتری بستھ بھ اینکھ مشتری داخلی یا خارجی یا سپس در قسم).شرح داده خواھد شد

و اگر مشتری  واسطی داشتھ باشد .خارجی باشد را مشخص کنید/داخلی

  .و آن را قبال در در قسمت واسط فروش وارد کرده باشید در این قسمت انتخاب کنید

  .توجھ داشتھ باشد خود مشتری با واسط مشتری نباید یکسان باشد

کھ در اینجا وجود دارد وضعیت مشتری است کھ اگر بخواھید مشتری در سیستم گردش گزینھ دیگری 

  .غیر فعال را زده باشید/داشتھ باشد باید حتما تیک فعال

اگر خواستھ باشید بھ مشتری مورد نظر خود اعتبار خاصی دھید و مقدار و تاریخ خاصی را برای 

نید تا بھ قسمت فرم انتخاب ک از قسمت باالیرا مشتری خود در نظر بگیرید کلید

برای اینکار بر روی .پایین فرم یک قسمت اضافھ شود تا بتوان تاریخ و مقدار اعتبار را مشخص کرد

  ).پر کردن این قسمت اختیاری می باشد(.کلیک کنید تا یک ردیف اضافھ شود کلید 
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  .شودباالی فرم کلیک کنید تا مشتری ایجاد در آخرین مرحلھ  برروی کلید

  

نام (ردیف مورد نظر باید بررویابتدا اگر بخواھید یکی از مشتریان خود را از لیست خذف کنید 

بفشارید با این کار اگر مشتری در سیستم گردش نداشتھ باشد و سندی با نام آن کلید  رفتھ و )مشتری

تم گردش داشتھ شخص در سیستم موجود نباشد می توانید آن را حذف کنید اما اگر آن شخص در سیس

  باشد با پیغام 

  

مشتری را از حالت فعال بھ غیر فعال  اما می توانید با فشردن کلید  .مواجھ می شوید

  . تغییر دھید

توجھ داشتھ باشد در ھنگام ویرایش فقط می توانید مشتری را از حالت فعال بھ غیر فعال                

  .تغییر دھید ولی مجوز عوض کردن گروه مشتری و نوع مشتری را ندارید

*:نکتھ  
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  معرفی واسط فروش

نیز  در برخی از سازمانھا و شرکتھا ممکن است فروش بھ صورت غیر مستقیم و از طریق واسطھ ھایی

برای اینکار باید از مسیر . در این صورت باید واسطھ ھای فروش در سیستم تعریف شوند. انجام شود

  .زیر این معرفی را انجام داد

  

در فرم معرفی واسط فروش مانند معرفی مشتریان عمل کرده وبرای آنکھ یک واسط فروش جدید ایجاد 

ا قرار می گیرد و شما می توانید شخص رفتھ ولیست اشخاص پیش روی شمکرده بر روی کلید 

اگر بخواھید واسطی .مورد نظر انتخاب کرده و بھ عنوان واسط فروش معرفی کرده و آن را ثبت کنید 

  .رفتھ و نام مورد نظر انتخاب کرده و کلید حذف را می زنیم را حذف کنید بر روی کلید 

  

ارتباط محل فروش و مشتریان

  

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم فروشسیستم فروش

واسط فروشفروش

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم فروشسیستم فروش

فروش
ارتباط محل 
فروش و 
مشتریان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فروش فرآیند سازانراھنمای سیستم   
 

 19 

در این فرم شما بھ ازای تعداد محل .با محل ھای مورد نظر ارتباط می دھید در این قسمت مشتریان را

ھایی کھ در معرفی محل در قسمت اطالعات محدوده فروش ،معرفی محل فروش ایجاد کرده اید ،زیر 

  .شاخھ دارید

 بدین ترتیب کھ بعد از باز کردن فرم . شما در این مرحلھ ھر مشتری را بھ یک محل تخصیص می دھید 

مورد نطر را انتخاب کرده و بر روی آن )شھر(از قسمت نمودار درختی سمت راست فرم نام محل 

بفشارید تا کرده اید سپس در قسمت سمت چپ فرم کلید selectکلیک کنید با این کار آن محل را 

را بھ لیست مشتریان و اشخاص در مقابل شما قرارگیرد حال شما می توانید ھمھ یا قسمتی از مشتریان 

  .را بزنید محل مورد نظر ارتباط دھید و کلید

کلیک کرده اگر بخواھیدمشتری را از محل مورد نظر حذف کنیدآن را انتخاب و بر روی کلید 

  .ومشتری را حذف کنید

مثال یک مشتری می تواند ھم در . شما می توانید یک مشتری بھ چند محل ارتباط دھید                

  .    ان باشد ھم در شیرازتھر

  

  اعالمیھ قیمت در فروش

*:نکتھ  
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در سیستم فروش فرآیند سازان این امکان وجود دارد کھ  برای ثبت قیمت کاالھا وارائھ آنھا بھ صورت 

روند ثبت اعالمیھ در سیستم بھ روش زیر .یک فرم بھ مشتریان از اعالمیھ قیمت در فروش استفاده شود

  می باشد

  

محل سپس برروی .فرم وارد کنید اطالعات مورد نظر را در قسمت باالیی بعد از زدن کلید 

کلیک کرده تا لیست محل ھای فروش پیش روی شما قراربگیردفروش رفتھ و 

مدل فروش و گروه .و بتوانید محل مورد نظر رانتخاب کنید 

شود نحوه دریافت است  قسمت بعدی کھ باید پر.مشتری را بھ ھمین ترتیب انتخاب کنید 

تاریخ اعالمیھ بھ صورت پیش فرض تاریخ روز سیستم می باشد مگر اینکھ  .

در کنار تاریخ می تواید از تقویم استفاده کرده  بخواھید آن را تغییر دھید  با کلید کردن بر روی 

  . وتاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

  

  .کاال پیش روی شما قرار می گیرد لیست دن کلید فشرسپس بر روی ستون کد کاال رفتھ و با 

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم فروشسیستم فروش

فروش
معرفی 

اعالمیھ قیمت 
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پایین و شما می توانید کاالی مورد نظر خود را انتخاب کرده و بر روی آن دابل کلیک کرده یا کلید 

قیمت مورد نظر خود را  ،حاال می توانید در ستون قیمت.فرم را بفشارید تا کاال در گرید پنجره قبل بیافتد

سپس در ستون امکان ویرایش قیمت می توانید قطعی بودن یا غیر قطعی دستی وارد کنید 

اگر اعالمیھ قیمت شما دارای یک کاالباشد می توانید کلید.بودن قیمت را انتخاب کنید

بزنید و ثبت را انجام دھید ،اما اگر برای بیش از یک کاال در تاریخ مورد نظر را  بخواھید  اباال ر 

پایین را میزیند و مانند قبل یک ردیف جدید ایجاد می شود و طبق روش  (add)اعالمیھ بزنید کلید 

قبل می توانید کاال را انتخاب و قیمت را وارد کنید و در نھایت بعد از انتخاب کاالھای مورد نظر کلید 

یا گر از لیست اعالمیھ قیمت خواستھ باشید ردیف ا.زنید و اعالمیھ را ثبت می کنید  ثبت باال را می

را زده سپس کاال یا ردیف مورد نظر انتخاب کرده و کلید حذف کاالیی را حذف کنید ابتدا باید کلید 

  .را از قسمت پایین فرم زده و سپس کلید ثبت باال بفشارید،بدین ترتیب تغییرات برای شما اعمال می شود
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در نظر داشتھ باشید برای یک کاال در یک روز بیش از یک اعالمیھ نمی توانید داشتھ                  

  .باشید

اطالعات قسمت باالی فرم اعالمیھ مھم می باشد و طبق شرایط موجود در قسمت باال از               

ن از قیمت اعالمیھ در می توا) محل ،گروه مشتری،نحوه دریافت،نحوه دریافت و مدل فروش(جملھ 

اسناد فروش استفاده کرد و باید تمام موارد با موارد موجود در اعالمیھ برابر باشد تا بتوان از آن قیمت 

  .استفاده کرد

کھ شامل )موجود می باشد ٢tabدر تمامی فرمھا این (متفاوت می باشدtab ٢فرم اعالمیھ قیمت دارای 

  .قیمتھا و لیست اعالمیھ ھا می باشد

  

لیست قیمتھا می توانید لیست اعالمیھ ھای موجود در  tabقیمتھا شما اعالمیھ ھا ثبت می کیند و  tabدر 

در این قسمت نواری در باالی پنجره وجود دارد کھ شامل یک سری کلید می . سیستمھا مشاھده می کنید

  . باشد کھ کابرد آنھا بھ تفکیک توضیح داده خواھد شد

  

اگر اعالمیھ قیمت شما غیر فعال باشد با فشردن این کلید می توانید بعد از اینکھ در دریف مورد :کلید

  . نظر و بر روی اعالمیھ قیمت مورد نظر قرار گرفتید آن اعالمیھ را فعال کنید

*:نکتھ  

*:نکتھ  
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اگر اعالمیھ قیمت شما فعال باشد از این کلید می توانید برای غیر فعال کردن آن اعالمیھ : کلید

  .فاده کنید است

کھ با کلیک کردن بر روی این کلید فرم جدیدی این کلید ،کلید تغییر اعالمیھ قیمت می باشد ،:کلید 

کھ شما بااستفاده از این فرم می توانید تغییراتی را اعالمیھ مورد نظر . پیش روی شما قرار می گیرد

نکتھ مورد توجھ . فزایش یا کاھش دھیداز جملھ اینکھ می توانید در صدی از قیمت را ا.خود اعمال کنید 

در این قسمت این است کھ تاریخ ویرایش اعالمیھ نباید ھمان تاریخ اعالمیھ باشد و باید تاریخ را تغییر 

  . دھید

  

  . بعد از آنکھ تغییرات را اعمال کردید باید کلید ثبت را بفشارید و اعالمیھ جدید را ثبت کنید

کھ با استفاده از .عالمیھ ھا موجود است کلید کپی اعالمیھ قیمت می باشد لیست ا tabکلید دیگری کھ در 

  .این کلید می توانید اعالمیھ ھای قبلی کپی کنید
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 :دوملصف 
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اطالعات محدوده 

  فروش

  

  

  

  ناحیھ فروشمعرفی 

  را در قسمت پایینی فرم وارد کنید کد ناحیھ و نام ناحیھ Addبعد از زدن 

  

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم فروش

محدوده فروش
معرفی ناحیھ 

فروش
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کاربرد معرفی کردن ناحیھ فروش در .بودن یا غیر فعال بودن را حتما باید مشخص کنیدوضعیت فعال 

برای حذف . گزارشات سیستم و ھدر اسناد فروش و مشتریانی کھ بھ ناحیھ خاصی تعلق دارند است

  .کردن و ویرایش کردن مانند توضیحاتی کھ در فرمھای قبل ارایھ شد عمل نمایید

  

  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

را بزنید ؛ سپس پیغامی  برای حذفابتدا یکبار روی شاخھ ی مورد نظر کلیک کنید و سپس کلید 

  .حذف را تایید کنید  yesآیا مایل بھ حذف رکورد جاری می باشید ؟ ، با زدن : مشاھده می کنید 

  

  فروش معرفی محل

  

  .را در قسمت پایینی فرم وارد کنید  محلو نام محل کد Addبعد از زدن 

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم فروش

محدوده فروش
معرفی محل 

فروش
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در قسمت محل فروش کد ناحیھ فروش  .وضعیت فعال بودن یا غیر فعال بودن را حتما باید مشخص کنید

ناحیھ فروش را زده و از لیست نواحی فروش ناحیھ مورد  برای اینکار .را ھم باید مشخص نمود

مثال اصفھان زیر مجموعھ (ھر محل فروش زیر مجموعھ یک ناحیھ فروش است. نظر را انتخاب کنید

فروش در گزارشات سیستم و ھدر اسناد فروش و  محلکاربرد معرفی کردن .)ناحیھ شھرستان است

   .خاصی تعلق دارند است محلمشتریانی کھ بھ 

  

  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

را بزنید ؛ سپس پیغامی  برای حذفابتدا یکبار روی شاخھ ی مورد نظر کلیک کنید و سپس کلید 

  .حذف را تایید کنید  yesآیا مایل بھ حذف رکورد جاری می باشید ؟ ، با زدن : مشاھده می کنید 

  محل تحویلمعرفی 
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  .کد و نام را در قسمت پایینی فرم وارد کنید  Addبعد از زدن 

  

کاربرد معرفی کردن محل تحویل در .وضعیت فعال بودن یا غیر فعال بودن را حتما باید مشخص کنید

برای حذف کردن و ویرایش کردن مانند توضیحاتی کھ در . گزارشات سیستم و ھدر اسناد فروش  است

  .ارایھ شد عمل نماییدفرمھای قبل 

  

  

  معرفی مدل فروش

کھ .در سیستم  فروش فرآیند سازان امکانی وجود دارد کھ بتوان مدل فروش بھ مشتریان را انتخاب کرد

  .مدل فروش نقش اساسی در تعیین اعالمیھ قیمت دارد

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم فروش

محدوده فروش
معرفی محل 

تحویل
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  .کد و نام را در قسمت پایینی فرم وارد کنید  Addبعد از زدن 

  

کاربرد معرفی کردن مدل فروش در .وضعیت فعال بودن یا غیر فعال بودن را حتما باید مشخص کنید

برای . است از مدل فروش خاصی استفاده می کنندگزارشات سیستم و ھدر اسناد فروش و مشتریانی کھ 

  .وضیحاتی کھ در فرمھای قبل ارایھ شد عمل نماییدتحذف کردن و ویرایش کردن مانند 

  

  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

را بزنید ؛ سپس پیغامی  برای حذفابتدا یکبار روی شاخھ ی مورد نظر کلیک کنید و سپس کلید 

  .حذف را تایید کنید  yesآیا مایل بھ حذف رکورد جاری می باشید ؟ ، با زدن : مشاھده می کنید 

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم فروش

محدوده فروش
معرفی مدل 

فروش
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 :ومسلصف 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فروش فرآیند سازانراھنمای سیستم   
 

 31 

اطالعات تکمیلی 

  فروش

  

  

  

  

  

  

  عوامل موثر در فروش

عوامل موثر در فروش عواملی ھستند کھ در مبلغ سند تاثیر گذار بوده و مبلغ سند بر اساس اینکھ عامل 

  .کاھنده یا افزایند یا حنثی است محاسبھ می شود

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم

تکمیلی فروش
معرفی معرفی 
عوامل موثر 
در فروش
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  :قسمت مشخصات عامل

  

  )تعدادی یا مبلغی(عنوان عامل موثر را وارد  کرده و ونحوه تسھیم را انتخاب کنید Addبعد از زدن 

اگر نحوه تسھیم تعدادی را انتخاب کنید نحوه سھم دھی عامل مورد نظر بھ کاالھای موجود درھر سند بذ 

م دھی اگر نحوه تسھیم مبلغی را را انتخاب کنید نھوه سھ.حسب مقدار ھر یک از کاالھا محاسبھ می شود

  . عامل مورد نظر بھ کاالھای موجود در سند بر حسب مبلغ ھر یک از کاالھا محاسبھ می شود

مثال اگر (قسمت کنار آن وارد کنید در او مقدارسپس بھ ھمین ترتیب عملکرد را ھم مشخص کنید  

نوع عامل اعم از اینکھ افزاینده یا کاھنده یا خنثی باشد ،)در صد  ١٠عملکرد در صدی باشد مقدار آن 

باشد کھ اگر اجباری را انتخاب کنید از این عامل حتما در سند فاکتور )اجباری یا اختیاری(،نحوه استفاده 

فروش و برخی از اسناد حتما باید استفاده نمایید ولی اگر در اینجا گزینھ اختیاری را انتخاب نماییید 

ھمچنین اگر عامل را اجباری تعریف کنید قسمت نحوه تغییرات .استفاده از این عامل را نداریدلزومی بھ 

می شود ولی اگر اختیاری انتخاب کنید نحوه تغییرات قابل ") غیر قابل تغییر ("بھ صورت اتوماتیک 

  .تغییر می شود

  :قسمت اولویتھا
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  .ا انتخاب نماییددر قسمت اولویتھا ھمیشھ بھ صورت پیش فرض اولویت یک ر

  :قسمت وضعیت عامل

  

در قسمت وضعیت عامل دو گزینھ وجود دارد کھ اولین گزینھ فعال بودن یا غیر فعال بودن عامل را 

مشخص میکند کھ اگر غیر فعال باشد حتی آگر عامل را اجباری تعریف کرده باشید نمی توانید از آن 

بدین معنا کھ اگر عامل .عامل را مشخص می کند") دنوت پذیر بو("گزینھ دوم .عامل استفاده نمایید 

اگر .موثر شما مالیات یا عوارض  ارزش افزوده باشد باید در این جا مشخص کنید کھ از چھ نوعی است

عامل شما جز این دو مورد است باید تیک این قسمت ر ا بزنید و نوع وت آن را در قسمت کنار 

  .شخص نماییدم

  

  :حسابداریقسمت ارتباط با 

  .با معیین را انتخاب کنید در قسمت ارتباط شما باید کد معین و تفصیل مورتبط

  

  :محدوده فعالیت عامل
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در قسمت محدوده فعالیت یک تاریخ شروع فعالیت وجود یک تاریخ پایان فعالیت کھ این دو تاریخ 

عامل بھ اتمام رسیده باشد کھ اگر تاریخ فعالیت .محدوده تاریخی فعال بودن عامل را مشخص می کند

  .حتی اگر عامل اجباری ھم باشد دیگر در اسناد اعمال نمی شود

در فرم عامل موثراز دو کلید ویرایش و حذف عامل فقط تا موقعی می توان استفاده نموده از عامل مورد 

موثر ثبت کنید دیگر بھ محض اینکھ سندی را بر مبنای یک عانل . نظر در سندی استفاده نکرده باشید

  .مگر آنکھ تمام آن اسناد را خذف کرده باشید. قادر بھ حذف آن عامل یا تغییر آن نیستید

در قسمت محدوده فعالیت عامل می توانید کلید ویرایش را زده و تاریخ انتھایی عامل را تعییر          

  .دھید و این محدوده را بیشتر کنید

  

  .کلیک کنید  امھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی در ھر قسمت اگر مایل بھ اد

را بزنید ؛ سپس پیغامی  برای حذفابتدا یکبار روی شاخھ ی مورد نظر کلیک کنید و سپس کلید 

  .حذف را تایید کنید  yesآیا مایل بھ حذف رکورد جاری می باشید ؟ ، با زدن : مشاھده می کنید 

  معرفی اطالعات ثابت در فروش

*:نکتھ  
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صدور اسناد فروش الزم است کھ اطالعات  ھدر اسناد فروش از جملھ ناحیھ فروش،محل برای 

فروش،انبار،واسط فروشمحل تحویل فروشنده را انتخاب کنید،در صورتی کھ کھ این اطالعات در اکثر 

اسناد فروش از درخواست فروش تا فاکتور فروش یکسان  باشند،برای جلوگیری از صرف وقت و 

اطالعات تکراری می توانید در این بخش ،اطالعات ھدر اسناد را وارد کنید تا در ھنگام زمان در رود 

  .صدور اسناد فروش،اطالعات از این قسمت فراخوانی شده و نیاز بھ ورود اطالعات تکراری نباشد

  

خواستھ کھ اگر خواستھ باشید اطالعات تعییر دھید با استفاده از کلید ویرایش می توانید ھر ستونی را 

  .را بزنید تا ثبت انجام شود ید و در نھایت کلید باشید حذف یا تغییر دھ

  معرفی کاالی مشابھ در فروش

در 

کاالی nمثال یک کاالمی تواند . این فرم شما می تواتید کاالھایی کھ با ھم مشابھ ھستنند را معرفی کنید

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم

تکمیلی فروش
معرفی 

اطالعات ثابت 
در فروش 

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم

تکمیلی فروش
معرفی کاالی 

مشابھ
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برای اینکار می تواند در ھنگام باز شدن فرم در پنجره باال بر روی کاالی . مشابھ با خود داشتھ باشد

  مورد نظر خود ایستاده 

با این کار مجددا لیست تمام کاالھای موجود در سیستم پیش .را ازقسمت گرید کلییک کنیدسپس کلید 

یی را کھ بخواھید انتخاب کرده و کلید ثبت را بزنید تا روی شما قرار می گیردو شما می توانید ھر کاال

کاالھای انتخاب شده در پنجره زیری بیافتد و در نھایت کلید ثبت را از پنجره اصلی فرم بزنید بدین 

  .تریب شما برای یک کاال می توانید یک یا چند کاالی مشابھ در سیستم فروش ثبت نمایید

  

زمانھا و شرکتھایی قرار می گیرد کھ ممکن است طبق خواستھ این قسمت بیشتر مورد استفاده سا

مشتریان خود کاالیی را موجود نداشتھ باشند و بخواھند از کاالھای مشابھ جایگزین کنند و نیاز مشتریان 

  .خود را مرتفع کنند
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  در فروش سبد محصوالتمعرفی 

  

  

  

  

  

  

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم

تکمیلی فروش
معرفی سبد 
محصوالت
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فروش لیست معرفی 

  

  . در ھنگامی کھ فرم سبد محصوالت را باز می کنید این فرم دارای دو قسمت مجزا می باشد

  

و در سمت . در سمت راست فرم لیست تمام محصوالت موجود در سازمان در مقابل شما قرار می گیرد

چپ فرم لیست دیگری ھمانند لیست سمت راست وجود دارد با این تفاوت کھ در آن ھر کاالیی را کھ 

و با استفاده از کلید ھای حرکتی کھ در فرم وجود دارد شما از سمت راست انتخاب کنید

منوی عمودی 
اطالعات سیستم فروشسیستم

معرفی لیستتکمیلی فروش
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در این فرم این امکان وجود . آن کاال از لیست سمت را حذف می شود سمت چپ انتقال دھید 

  . دیدارد کھ تمامی با برخی از محصوالت در سبد فروش قرار دھ

  

دوباره کاال را از سبد فروش حذف کنیدو بھ لیست کاالھای سمت شما این امکان را را دین فرم دارید 

  .راست اضافھ کنید

  

 :فصل چھارم
 

اطالعات تکمیلی 

  فروش
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  گروھبندی در فروش

  گروھبندی اصلی مشتریان

و پرداختھا  افرم گروھبندی اصلی مشتریان بھ منظور گروھبندی و دستھ بندی مشتریان از نظر دریافتھ

از این . طراحی شده است، و ضروری است کھ ھر مشتری بھ یک گروه اصلی اختصاص داده شود

 گروھبندی می توان در ثبت اعالمیھ ھای  قیمت،معرفی مشتریان ،عوامل موثر در فروش و ارتباط آن 

فروش حسابداری در تعیین و تخصیص حساب تفصیل معیین فروش و برگشت از فروش و گزارشات با

  .استفاده کرد ،بر مبنای ھر گروه

  

منوی عمودی 
گروھبندی در سیستم فروشسیستم

فروش
گروھبندی 

اصلی مشتریان
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عنوان گروه را در قسمت پایین  Addبرای ایجاد یک گروه مشتری جدید در فرم گروھبندی پس از زدن 

  .را بزنید  Saveوبرای ثبت کلید  فرم وارد کرده

  

اضافھ شده حاال در قسمت باالی فرم یک شاخھ جدید کھ ھمان گروه جدید ایجاد شده است بھ لیست شما 

  .است 

  .در سمت راست فرم ، لیست تمام گروه ھای تعریف شده را بھ صورت درختواره می بینید 
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  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

پس از اینکھ ھر مشتری بھ یک گروه اختصاص پیدا کرد و در سیستم گردش پیدا کرد شما مجوز حذف 

  .مشتری را از گروه مورد نظر ندارید

  گروھبندی فرعی مشتریان

از گروھبندی فرعی مشتریان بھ منظور دستھ بندی مشتریان از جنبھ ھایی غیر از جنبھ ھای مالی 

در این فرم بر خالف فرم گروھبندی اصلی ،ھر مشتری می تواند بھ چندین گروه . استفاده می شود

  .گروھبندی در گزارشات می توان استفاده کرد از این نوع. فرعی اختصاص یابد

  

  . نام گروه مورد نظر را در قسمت مربوطھ وارد کرده و سپس آن را ثبت کنید  Addبعد از زدن کلید 

  

در صورتی کھ بخواھید برای یکی از شاخھ ھای ایجاد شده ، زیر شاخھ تعریف کنید ، باید روی شاخھ 

  .نام مورد نظر را وارد کنید  ی مورد نظر کلیک کنید ، بعد از زدن کلید 

منوی عمودی 
گروھبندی در سیستم فروشسیستم

فروش
گروھبندی 

فرعی مشتریان
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  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

امکان حذف شاخھ ای کھ زیر شاخھ دارد وجود ندارد ؛ برای حذف باید ابتدا تمام زیرشاخھ ھایش را      

  .حذف کنید

کلیک کنید و سپس در قسمت مشخص  برای پیدا کردن شاخھ یا زیر شاخھ ی مورد نظر ابتدا روی 

تمام . کلیک کنید  دوباره روی  شده در تصویر تمام یا قسمتی از اسم مورد نظر را وارد کرده و

  .شاخھ ھایی کھ شامل این اسم باشند با پس زمینھ ی سبز نمایش داده می شوند 

تفاوتی کھ در این قسمت با قسمت قبل وجود دارد این است کھ اگر بخواھید گروه فرعی ایجاد کنید         

  .بیاوریدبوجود ) شاخھ(یک زیر گروهسپس ) شاخھ(ابتدا باید یک گروه اصلی

ن نام اشخاصی کھ باید برای مشخص کردبعد از آنکھ گروه را ایجاد کردید با کلیک کردن برروی

بعد از انتخاب کردن نام اشخاص .در این گروه قرار بگیرند لیست اشخاص در مقابل شما قرار می گیرد

  .را بزنید تا ثبت انجام شود در نھایت کلید 

*:نکتھ  

*:نکتھ  
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  .لیست تمام گروه ھای فرعی تعریف شده را بھ صورت درختواره می بینید در سمت راست فرم ، 

توجھ داشتھ باشید برای اختصاص دادن اشخاص بھ گروه ھای فرعی باید بر روی زیر شاخھ برروید بعد 

  .را بزنید  کلید 

  

  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

  

  اصلی کاال در فروش گروھبندی

این حالت .  در سیستم فروش فرآیند سازان امکان وجود دارد تا کاالھا را دستھ بندی و گروه بندی کرد

در سازمانھا و شرکتھایی مورد استفاده قرار می گیرد کھ کاال ھا را بر اساس گروه  کاال بھ فروش می 

استفاده دیگری کھ  گروھبندی کاال .ی کننده کاالھا سند حسابداری را صادر مورسانند و بر اساس گر

در . دارد در گزارشات است کھ شما بر اساس گروه کاالی مختلف می توانید گزارشات را تھیھ کنید

  . گروه بندی اصلی کاال ھر کاال را می توان فقط بھ یک گروه تخصیص داد

*:نکتھ  
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عنوان گروه را در قسمت پایین  Addبرای ایجاد یک گروه کاالی جدید در فرم گروھبندی پس از زدن 

  .را بزنید  Saveفرم وارد کرده و برای ثبت کلید 

  

حاال در قسمت باالی فرم یک شاخھ جدید کھ ھمان گروه جدید ایجاد شده است بھ لیست شما اضافھ شده 

  .است 

  

آنکھ گروه را بعد از .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

برای مشخص کردن نام کاال ھایی  کھ باید در این گروه قرار  ایجاد کردید با کلیک کردن برروی

را  بعد از انتخاب کردن نام کاال در نھایت کلید .بگیرند لیست کاالھا در مقابل شما قرار می گیرد

  .بزنید تا ثبت انجام شود

  .ی تعریف شده را بھ صورت درختواره می بینید در سمت راست فرم ، لیست تمام گروه ھای کاال

منوی عمودی 
گروھبندی در سیستم فروشسیستم

فروش
گروھبندی 

اصلی کاال در 
فروش
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  .کلیک کنید  در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای لغو ثبت سند روی 

را  مورد نظر کلیک کنید و سپس کلید کاالی بتدا یکبار روی یک کاال از یک گروه ا برای حذف

حذف  yesآیا مایل بھ حذف رکورد جاری می باشید ؟ ، با زدن : بزنید ؛ سپس پیغامی مشاھده می کنید 

  .را تایید کنید 

در صورتی می توانید یک کاال را از یک گروه حذف کنید کھ از آن کاال در آن گروه استفاده نکرده باشد 

  .و سندی را برمبنای آن گروه کاال ثبت نکرده باشید

  کاال در فروش فرعی ھبندیگرو

از این فرم در گزارشات .گروه تخصیص داد nدر فرم گروھبندی فرعی کاالھا می توان ھر کاال را بھ 

  .می توان استفاده کرد

  

منوی عمودی 
گروھبندی در سیستم فروشسیستم

فروش
گروھبندی 

فرعی کاال در 
فروش
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  .این فرم ھمانند فرم قبلی می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :مجنپلصف 
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  فروش اسناد

  

  

  

  

  

در اینجا برای پرھیز از . روند مشابھی دارد فروش سیستم  قسمت ھای مختلف ثبت سند دربھ طور کلی 

  .ثبت کلی سند این روند را توضیح داده سپس خصوصیات ھر سند را بھ تفکیک شرح می دھیم  ،تکرار

  .فرم اسناد فروش از قسمت ھای مختلفی تشکیل شده است

  :درخواست فروشسند  

ثبت کاال در،درخواست  .باشداولین سندی کھ در اسناد فروش وجود دارد سند در خواست فروش می 

تنھا سندی کھ پس از ثبت از موجودی .از موجودی تعدادی انبار کم نمی شود کتور فروشاف اتفروش 

  .انبار کم می شود فاکتور فروش است
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قرار دارد کھ اطالعات کلی ھر سند باید در این بخش وارد  Headerدر قسمت باالیی سند کادر  •

 .می باشد ... شماره سند و مشتری، ،  محل فروش،  ناحیھ فروششود کھ شامل 

 

 جدولی وجود دارد کھ مشخصات کاال مانند کد کاال ، نام کاال ،)  Item( در قسمت پایینی فرم  •

 .در آن وارد می شود ... تعداد و 

رو بھ روی ستون  کد کاال  با زدن . برای انتخاب کاال در ستون کد کاال دوبار کلیک کنید

  . نید لیست تمام کاالھای تعریف شده را مشاھده کرده وانتخاب کنید می توا

 

نوار ابزار قرار دارد کھ از کلید ھایش برای ایجاد سند ، خذف سند ،  Itemو  Headerبین  •

 .استفاده می شود ... حرکت روی سند ھا و عوامل فروش ،

 

منوی عمودی 
درخواست اسناد فروشسیستم فروشسیستم

فروش
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در پایین فرم نمایش داده می با کلیک کردن بر روی کلید عوامل فروش ،عوامل موثر در فروش 

اگر عاملی اجباری تعریف شده باشد حتما نمایش داده می شود و بھ صورت اتوماتیک در .شود 

  .سند محاسبھ می شود ولی اگر عامل اختیاری باشد باید آن را انتخاب کرد تا در سند اعمال شود

  

  

  .باشد اگر کلید نمایش جزییات را بزنید، جزییات عامل قابل نمایش می

با کلیک روی را در قسمت محاسبھ عوامل کلیک کردبرای اضافھ کردن عوامل اختیاری باید کلید

ظاھر می شود کھ با زدن این کلید می توانید لیست  عوامل  Elipsکلید " شرح " سلول رکورد در ستون 

ھا را کھ بخواھید  موثر در محدوه تاریخی مجاز را قبال تعریف کرده اید  مشاھده کنید وھر یک از آن

  .کلیک کنید  در آخر روی . انتخاب کنید 
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کھ شما می توانید از سندی کھ ثبت کرده اید در سھ .است کلید دیگری کھ در این نوار وجود دارد 

  .حالت پرینت بگیرید

  

، مجموع تعداد کل رکورد ھا و مبلغشان محاسبھ شده و در یک ردیف  Itemدر پایین قسمت  •

 .نمایش داده می شود 
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نواری در قسمت پایین قرار دارد کھ با استفاده از کلیدھای آن می توان رکورد جدید بھ سند  •

 ... .اضافھ کرد و یا رکورد موجود را حذف کرد و 

 . راھنمای کلید ھای میانبر سند قرار گرفتھ است  فروش در آخرین نوار موجود در اسناد •

قرار گرفتھ است ؛ " لیست اسناد " و " اجزاء سند " ، دو زبانھ ی  فروشدرخواست در باالی فرم  •

قسمت . قرار می گیرد " اجزاء سند " ھنگام باز شدن فرم ، سیستم بھ طور پیش فرض روی 

" لیست اسناد " در زبانھ ی . ن زبانھ قرار دارد ھایی از اسناد فرم کھ در باال معرفی شد در ای

اسناد بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر  Headerاطالعات 

 .سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید 

کلیک کنید ، سپس اطالعات کلی سند را در قسمت  برای ایجاد سند جدید ، در نوار ابزار روی 

Header  ضروری  ناحیھ فروش،محل فروش،مشتری،مدل فروشوارد کنید ؛ در این قسمت وارد کردن

  .است 

باید کاالی مورد نظر و مشخصات مربوط بھ کاال را در قسمت آیتم  Headerبعد از تکمیل اطالعات 

کاال کلیک  وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول مربوط بھ کد

نمایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر  با زدن این کلید لیست کاالھا. ظاھر شود کنید تا کلید 

ستون واحد سنجش و .مورد نظر را وارد نمایید  و مقدار وفیتعدادطول،عرض، در ستون . کلیک کنید 

یابی باشد باید ویژگی اگر کاالی شما دارای عامل رد.ضریب تبدیل بھ صورت اتوماتیک پر می شود

 پس از وارد کردن تمام اطالعات مورد نیاز ، برای ثبت سند روی  .عامل ردیابی را نیز وارد کنید

  . کلیک کنید 
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در .کلیک کنید  اگر در ھر مرحلھ از وارد کردن اطالعات سند از ثبت سند منصرف شدید بر روی 

کلیک کنید ؛ توجھ  ت را تغییر دھید روی صورتی کھ بعد از ثبت سند بخواھید برخی از اطالعا

بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را . وجود ندارد ی ویرایش ھدر  داشتھ باشید کھ اجازه

در برخی موارد اجازه ی حذف سند را ندارید مثال در . را بزنید  برای حذف سند کلید .بزنید 

صورتی کھ از سند ، سند مبناداری زده باشید ، امکان حذف وجود ندارد و یا اگر سندی کھ قصد حذف 

  .، امکان حذف وجود نخواھد داشت  دایم یاصدور سند حسابداری شده باشد آن را دارید ، 

اسناد بھ  Headerکھاطالعات  است" لیست اسناد " فروش وجود دارد زبانھ درخواستزبانھ بعدی کھ در 

صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را 

  .مشاھده نمایید 

لیست اسناد دارای نواری در قسمت باالی می باشد کھ شامل یک سری کلید ھا می باشد کھ بھ تفکیک 

  .وضیح داده خواھد شدت

  

کھ دراین قسمت وجود دارد امکان گرفتن پرینت گروھی از اسناد است ،کھ شما می توانید ھر ین امکا

  سندی را کھ بخواھید تیک زده

 

را در این فرم بزنید و از تمام اسنادی کھ انتخاب کرده اید بھ صورت یکجا ولی اطالعات ھر و کلید

  . سند بھ صورت تفکیک شده پرینت بگیرید
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کھ برای .امکان  دیگری کھ در اسناد فروش وجود دارد گرفتن پرینت گروھی از خود لیست اسناد است 

لیست اسناد بزنید تا پرینت را در اختیار شما قرار را در فرم  انجام دادن این کار می توانید کلید 

  .دھد

  .کلید ھای سمت چپ برای حرکت کردن روی رکورد بعدی،قبلی،اولین رکورد و آخرین رکورد می باشد

  

  .بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت موقت است و می توان آن را تغییر دادکلید

دایم است و دیگر مجوز تعییر را ندارید،اگر سندی در  بیانگر این است کھ سند در حالت ثبتکلید 

ضمنا فقط اسناد را می توان .حالت ثبت دایم نباشد نمی توان بر مبنای آن سند ،سند دیگری را ثبت کرد

  .صدور سند حسابداری کرد کھ در حالت ثبت دایم باشند

  .بیانگر سند باطل شده می باشد کلید 
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  :سند پیش فاکتور فروش

  .دومین سندی کھ در اسناد فروش وجود دارد سند پیش فاکتورفروش می باشد

  

قرار دارد کھ اطالعات کلی ھر سند باید در این بخش وارد  Headerدر قسمت باالیی سند کادر  •

 .می باشد ...  ،مبنا وشود کھ شامل ناحیھ فروش ، محل فروش ،  مشتری،شماره سند 

 

در برخی از  .نکتھ حائز اھمیت در این قسمت کھ باید بھ آن توجھ داشت  مبنای سند می باشد      

سازمانھا و شرکتھا ممکن است کھ اسناد فروش را مبنا دار استفاده کنند ،بدین معنا کھ در مرحلھ اول 

وجودی انبار و نای ھمان درخواست طبق مبمشتری درخواستی را بھ قسمت فروش ارائھ می کند، و بر م

در .موارد دیگر،پیش فاکتور ،مجوز  و درنھایت فاکتور فروش و حوالھ خروج از انبار صادر می شود

سیستم فروش فرآیند سازان این روند بھ طور کامل پوشش داده شده و شما براحتی می توانید این پروسھ 

در مورد شرکتھا و .خراج کنیدو گزارش ھای جامعی را در قسمت گزارش ساز استدر سیستم دنبال کنید 

منوی عمودی 
پیش فاکتور اسناد فروشسیستم فروشسیستم

فروش

*:نکتھ  
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سازمانھایی کھ بدون اسناد مبنا دار بخواھند اسناد را ثبت کنند روش کار بھ صورت ساده و معمولی می 

  .باشد

در روش استفاده از اسناد مبنا دارروند کار بدین صورت است کھ پس از آنکھ سند جدید را ایجاد کردید 

برروی گزینھ را انتخاب کرده سپس  ابتدا مشتری مورد نظر در قسمت ھدر سند 

نوع سندی را کھ می خواھید سند جدیدی بر مبنای آن ثبت شود انتخاب رفتھ و

 )در پیش فاکتور تنھا سندی کھ می توانید بر مبنای آن سند ثبت کنید فقط درخواست فروش می باشد(کنید

  .کھ شخص مورد نظر دارد در مقابل شما قرار گیرد بزنید تا لیست اسنادیرا  کلید 

  .در این لیست اسناد را می توانید ببنید کھ در قسمت لیست اسناد مرحلھ قبل دایم شده باشند    

  

*:نکتھ  
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پس ازآنکھ لیست اسناد در مقابل شما قرار گرفت می توانید سند مورد نظر را از گرید باال اتنخاب کرده 

بعد ازآنکھ جزییات سند .و دابل کلیک کنید تا جزییات مربوط بھ آن سند در قسمت گرید پایین قرار گیرد 

قرار گرفت شما این امکان را دارید کھ  ھمھ یا قسمتی از کاالھای موجود در سند در قسمت گرید پایین 

را زده تا کاالھای انتخاب را انتخاب کرده و کلید ...)بر حسب نیاز شرکت،مشتری،موجودی انبارو (

  .شده در سند اصلی کھ در این جا ھمان پیش فاکتور است بیافتد

 

کنید کھ در سنددرخواست سھ قلم کاال موجود بود ولی در پیش فاکتور دو قلم  در نمونھ باال مالحظھ می

  .ضمنا در ردیف دوم تعداد ھم کم شده است.کاال انتخاب شده است

در این حالت شمامی توانید در صورت تمایل پیش فاکتور دیگری بر مبنای این در خواست بزنید با     

  .الھای قبل را می توانید انتخاب کنیداین تفاوت کھ در سند جدید باقیمانده کا

  

*:نکتھ  
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بھ اتمام نرسیده می توانید پیش فاکتور یا اسناد بعدی را بر خواست فروش در،درتا زمانی کھ تمام کاالھا 

  .مبنای آن صادر کنید

ی فرم ھدروآیتم قسمتی وجود دارد شما می توانید تاریخ اعتبار پیش فاکتور را قسمت میاندر  •

 .مشخص کنید

جدولی وجود دارد کھ مشخصات کاال مانند کد کاال ، نام کاال ، )  Item( در قسمت پایینی فرم  •

 .در آن وارد می شود ... تعداد و 

 

نوار ابزار قرار دارد کھ از کلید ھایش برای ایجاد سند ، خذف سند ،  Itemو  Headerبین  •

 .استفاده می شود ... عوامل فروش ،حرکت روی سند ھا و 

 

با کلیک کردن بر روی کلید عوامل فروش ،عوامل موثر در فروش در پایین فرم نمایش داده می 

اگر عاملی اجباری تعریف شده باشد حتما نمایش داده می شود و بھ صورت اتوماتیک در .شود 

  .سند محاسبھ می شود ولی اگر عامل اختیاری باشد باید آن را انتخاب کرد تا در سند اعمال شود

  

  .ر کلید نمایش جزییات را بزنید، جزییات عامل قابل نمایش می باشداگ
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را در قسمت محاسبھ عوامل کلیک کردبا کلیک روی برای اضافھ کردن عوامل اختیاری باید کلید

ظاھر می شود کھ با زدن این کلید می توانید لیست  عوامل  Elipsکلید " شرح " سلول رکورد در ستون 

ی مجاز را قبال تعریف کرده اید  مشاھده کنید وھر یک از آن ھا را کھ بخواھید موثر در محدوه تاریخ

  .کلیک کنید  در آخر روی . انتخاب کنید 

  

کھ شما می توانید از سندی کھ ثبت کرده اید در سھ .است کلید دیگری کھ در این نوار وجود دارد 

  .حالت پرینت بگیرید
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، مجموع تعداد کل رکورد ھا و مبلغشان محاسبھ شده و در یک ردیف  Itemدر پایین قسمت  •

 .نمایش داده می شود 

 

نواری در قسمت پایین قرار دارد کھ با استفاده از کلیدھای آن می توان رکورد جدید بھ سند  •

 ... .اضافھ کرد و یا رکورد موجود را حذف کرد و 

 . ی کلید ھای میانبر سند قرار گرفتھ است فروش راھنمادرخواست در آخرین نوار موجود در •

قرار گرفتھ " لیست اسناد " و " اجزاء سند " فروش ، دو زبانھ ی  درخواست در باالی فرم  •

. قرار می گیرد " اجزاء سند " است ؛ ھنگام باز شدن فرم ، سیستم بھ طور پیش فرض روی 

لیست " در زبانھ ی . قسمت ھایی از اسناد فرم کھ در باال معرفی شد در این زبانھ قرار دارد 

بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک اسناد  Headerاطالعات " اسناد 

 .روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید 

کلیک کنید ، سپس اطالعات کلی سند را در قسمت  برای ایجاد سند جدید ، در نوار ابزار روی 

Header ،مدل فروش ضروری وارد کنید ؛ در این قسمت وارد کردن ناحیھ فروش،محل فروش،مشتری

  .است 

باید کاالی مورد نظر و مشخصات مربوط بھ کاال را در قسمت آیتم  Headerبعد از تکمیل اطالعات 

وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول مربوط بھ کد کاال کلیک 

ایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر با زدن این کلید لیست کاالھا نم. ظاھر شود  کنید تا کلید 
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ستون واحد سنجش و .در ستون  طول،عرض،تعدادو مقدار وفی مورد نظر را وارد نمایید . کلیک کنید 

اگر کاالی شما دارای عامل ردیابی باشد باید ویژگی .ضریب تبدیل بھ صورت اتوماتیک پر می شود

 تمام اطالعات مورد نیاز ، برای ثبت سند روی  پس از وارد کردن. عامل ردیابی را نیز وارد کنید

  . کلیک کنید 

در .کلیک کنید  اگر در ھر مرحلھ از وارد کردن اطالعات سند از ثبت سند منصرف شدید بر روی 

کلیک کنید ؛ توجھ  صورتی کھ بعد از ثبت سند بخواھید برخی از اطالعات را تغییر دھید روی 

بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را . یش ھدر وجود ندارد داشتھ باشید کھ اجازه ی ویرا

در برخی موارد اجازه ی حذف سند را ندارید مثال در . را بزنید  برای حذف سند کلید .بزنید 

صورتی کھ از سند ، سند مبناداری زده باشید ، امکان حذف وجود ندارد و یا اگر سندی کھ قصد حذف 

  .دایم یاصدور سند حسابداری شده باشد ، امکان حذف وجود نخواھد داشت آن را دارید ،  

اسناد  Headerاست کھ اطالعات " لیست اسناد " فروش وجود دارد زبانھ درخواستزبانھ بعدی کھ در 

بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را 

  .مشاھده نمایید 

لیست اسناد دارای نواری در قسمت باالی می باشد کھ شامل یک سری کلید ھا می باشد کھ بھ تفکیک 

  .توضیح داده خواھد شد

  

امکانی کھ دراین قسمت وجود دارد امکان گرفتن پرینت گروھی از اسناد است ،کھ شما می توانید ھر 

  ،سندی را کھ بخواھید تیک زده

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فروش فرآیند سازانراھنمای سیستم   
 

 62 

 

بھ صورت یکجا شده اند  Hilightبزنید و از تمام اسنادی کھ انتخاب کرده ایدرا در این فرم و کلید

  . ولی اطالعات ھر سند بھ صورت تفکیک شده پرینت بگیرید

کھ برای .امکان  دیگری کھ در اسناد فروش وجود دارد گرفتن پرینت گروھی از خود لیست اسناد است 

لیست اسناد بزنید تا پرینت را در اختیار شما قرار  را در فرم انجام دادن این کار می توانید کلید 

  .دھد

  

  .کلید ھای سمت چپ برای حرکت کردن روی رکورد بعدی،قبلی،اولین رکورد و آخرین رکورد می باشد

  

  .بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت موقت است و می توان آن را تغییر دادکلید
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بت دایم است و دیگر مجوز تعییر را ندارید،اگر سندی در بیانگر این است کھ سند در حالت ثکلید 

ضمنا فقط اسناد را می توان .حالت ثبت دایم نباشد نمی توان بر مبنای آن سند ،سند دیگری را ثبت کرد

  .صدور سند حسابداری کرد کھ در حالت ثبت دایم باشند

  .بیانگر سند باطل شده می باشد کلید 
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  :فروش قراردادسند 

  .فروش می باشدقراردادومین سندی کھ در اسناد فروش وجود دارد سند س

  :قرارداد فروش بھ دو علت صادر می شود

  .قطعی کردن فروش مقداری از کاالھا یا خدمات بھ سازمانھای بزرگ-١

  .بھ مشتری برای دریافت وجھ از مشتری و ایجاد تعھد برای شرکتاعالم فروش  -٢

  

قرار دارد کھ اطالعات کلی ھر سند باید در این بخش وارد  Headerدر قسمت باالیی سند کادر  •

 .می باشد ... ماره سند ،مبنا و نام انبارشود کھ شامل ناحیھ فروش ، محل فروش ،  مشتری،ش

 

کھ موجودی .می باشد انتخاب نام انبارنکتھ حائز اھمیت در این قسمت کھ باید بھ آن توجھ داشت        

  .کاالھای در این سند بر مبنای انبار انتخاب شده در ھدر در اختیار شما قرار می گیرد

  .باقی آیتم ھای ھدر مانند اسناد قبل  کھ توضیح داده شد کامل می شود

منوی عمودی 
قرار داد اسناد فروشسیستم فروشسیستم

فروش

*:نکتھ  
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جدولی وجود دارد کھ مشخصات کاال مانند کد کاال ، نام کاال ، )  Item( در قسمت پایینی فرم  •

 .در آن وارد می شود ... و تعداد 

 

قسمت میانی فرم ھدروآیتم قسمتی وجود دارد کھ شما می توانید موضوع قرارداد،درصد پیش در  •

 .دریافت ومبلغ پیش دریافت را مشخص کنید

 

نوار ابزار قرار دارد کھ از کلید ھایش برای ایجاد سند ، خذف سند ،  Itemو  Headerبین  •

 .استفاده می شود ... عوامل فروش ،حرکت روی سند ھا و 

 

با کلیک کردن بر روی کلید عوامل فروش ،عوامل موثر در فروش در پایین فرم نمایش داده   

می شود و بھ صورت اتوماتیک اگر عاملی اجباری تعریف شده باشد حتما نمایش داده .می شود 

در سند محاسبھ می شود ولی اگر عامل اختیاری باشد باید آن را انتخاب کرد تا در سند اعمال 

  .شود
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  .اگر کلید نمایش جزییات را بزنید، جزییات عامل قابل نمایش می باشد

کلیک روی  را در قسمت محاسبھ عوامل کلیک کردبابرای اضافھ کردن عوامل اختیاری باید کلید

ظاھر می شود کھ با زدن این کلید می توانید لیست  عوامل  Elipsکلید " شرح " سلول رکورد در ستون 

موثر در محدوه تاریخی مجاز را قبال تعریف کرده اید  مشاھده کنید وھر یک از آن ھا را کھ بخواھید 

  .کلیک کنید  در آخر روی . انتخاب کنید 

  

کھ شما می توانید از سندی کھ ثبت کرده اید در سھ .است وار وجود دارد کلید دیگری کھ در این ن

  .حالت پرینت بگیرید
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مبلغشانمحاسبھ شده و در یک ردیف  و ، مجموع تعداد کل رکورد ھا Itemدر پایین قسمت  •

 .نمایش داده می شود 

 

نواری در قسمت پایین قرار دارد کھ با استفاده از کلیدھای آن می توان رکورد جدید بھ سند  •

،ضمنا در این سند در این قسمت می توانید اضافھ کرد و یا رکورد موجود را حذف کرد 

 . د نظر بھ واحد اصلی و واحد فرعی را مشاھده کنید موجودی کاالی مور

 

 . فروش راھنمای کلید ھای میانبر سند قرار گرفتھ است  قرارداددر آخرین نوار موجود در •

قرار گرفتھ است ؛ " لیست اسناد " و " اجزاء سند " فروش ، دو زبانھ ی  قرارداددر باالی فرم  •

قسمت . قرار می گیرد " اجزاء سند " ھنگام باز شدن فرم ، سیستم بھ طور پیش فرض روی 

" لیست اسناد " در زبانھ ی . رفی شد در این زبانھ قرار دارد ھایی از اسناد فرم کھ در باال مع

اسناد بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر  Headerاطالعات 

 .سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید 

را در قسمت  کلیک کنید ، سپس اطالعات کلی سند برای ایجاد سند جدید ، در نوار ابزار روی 

Header  وارد کنید ؛ در این قسمت وارد کردن ناحیھ فروش،محل فروش،مشتری،مدل فروش ضروری

  .است 
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باید کاالی مورد نظر و مشخصات مربوط بھ کاال را در قسمت آیتم  Headerبعد از تکمیل اطالعات 

مربوط بھ کد کاال کلیک  وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول

با زدن این کلید لیست کاالھا نمایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر . ظاھر شود  کنید تا کلید 

ستون واحد سنجش و .در ستون  طول،عرض،تعدادو مقدار وفی مورد نظر را وارد نمایید . کلیک کنید 

دارای عامل ردیابی باشد باید ویژگی اگر کاالی شما .ضریب تبدیل بھ صورت اتوماتیک پر می شود

 پس از وارد کردن تمام اطالعات مورد نیاز ، برای ثبت سند روی . عامل ردیابی را نیز وارد کنید

  . کلیک کنید 

در .کلیک کنید  اگر در ھر مرحلھ از وارد کردن اطالعات سند از ثبت سند منصرف شدید بر روی 

کلیک کنید ؛ توجھ  صورتی کھ بعد از ثبت سند بخواھید برخی از اطالعات را تغییر دھید روی 

بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را . داشتھ باشید کھ اجازه ی ویرایش ھدر وجود ندارد 

سند را ندارید مثال در  در برخی موارد اجازه ی حذف. را بزنید  برای حذف سند کلید .بزنید 

صورتی کھ از سند ، سند مبناداری زده باشید ، امکان حذف وجود ندارد و یا اگر سندی کھ قصد حذف 

  .آن را دارید ،  دایم یاصدور سند حسابداری شده باشد ، امکان حذف وجود نخواھد داشت 

اسناد بھ  Headerکھ اطالعات است " لیست اسناد " فروش وجود دارد زبانھ قراردادزبانھ بعدی کھ در 

صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را 

  .مشاھده نمایید 

ای نواری در قسمت باالی می باشد کھ شامل یک سری کلید ھا می باشد کھ بھ تفکیک لیست اسناد دار

  .توضیح داده خواھد شد
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سمت وجود دارد امکان گرفتن پرینت گروھی از اسناد است ،کھ شما می توانید ھر امکانی کھ دراین ق

  سندی را کھ بخواھید تیک زده،

 

شده اند بھ صورت یکجا   Hilightرا در این فرم بزنید و از تمام اسنادی کھ انتخاب کرده اید و کلید

  . ولی اطالعات ھر سند بھ صورت تفکیک شده پرینت بگیرید

کھ .فروش وجود دارد گرفتن پرینت گروھی از خود لیست اسناد است  قراردادگری کھ در امکان  دی

را در فرم لیست اسناد بزنید تا پرینت را در اختیار شما  برای انجام دادن این کار می توانید کلید 

  .قرار دھد

  

  .رکورد می باشدکلید ھای سمت چپ برای حرکت کردن روی رکورد بعدی،قبلی،اولین رکورد و آخرین 
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  .بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت موقت است و می توان آن را تغییر دادکلید

بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت دایم است و دیگر مجوز تعییر را ندارید،اگر سندی در کلید 

اسناد را می توان  ضمنا فقط.حالت ثبت دایم نباشد نمی توان بر مبنای آن سند ،سند دیگری را ثبت کرد

  .صدور سند حسابداری کرد کھ در حالت ثبت دایم باشند

  .بیانگر سند باطل شده می باشد کلید 
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  :قرارداد فروش اصالحیھ سند

درصورتی کھ طبق .قراردادفروش می باشد اصالحیھسندی کھ در اسناد فروش وجود دارد سند چھارمین 

توافق خریدار و فروشنده،نیاز باشد بر روی قراردادی کھ پیش از این بین طرفین آن توافق حاصل شده  

کھ .انجام گیرد،الزم است کھ بر مبنای قرارداد مورد نظر قبلی ،اصالحیھ ای صادر شوداست،اصالحاتی 

  .خود این اصالحیھ حکم یک قرار داد جدید را دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

منوی عمودی 
اصالحیھ قرار اسناد فروشسیستم فروشسیستم

داد فروش
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  :مجوز فروش سند

الھ فروش بھ حو .می باشد)حوالھ فروش(پنجمین سندی کھ در اسناد فروش وجود دارد سند مجوزفروش 

  .منزلھ مجوزی برای انبار دار برای خروج محصول از انبار و تحویل بھ مشتری می باشد

  

قرار دارد کھ اطالعات کلی ھر سند باید در این بخش وارد  Headerدر قسمت باالیی سند کادر  •

 .می باشد ... شود کھ شامل ناحیھ فروش ، محل فروش ،  مشتری،شماره سند ،مبنا و نام انبار

 

کھ موجودی .نکتھ حائز اھمیت در این قسمت کھ باید بھ آن توجھ داشت  انتخاب نام انبار می باشد      

  .ین سند بر مبنای انبار انتخاب شده در ھدر در اختیار شما قرار می گیردکاالھای در ا

  .باقی آیتم ھای ھدر مانند اسناد قبل  کھ توضیح داده شد کامل می شود

جدولی وجود دارد کھ مشخصات کاال مانند کد کاال ، نام کاال ، )  Item( در قسمت پایینی فرم  •

 .در آن وارد می شود ... تعداد و 

منوی عمودی 
مجوزفروشاسناد فروشسیستم فروشسیستم

*:نکتھ  
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 .قسمت میانی فرم ھدروآیتم قسمتی وجود دارد کھ شما می توانید نوع مجوز را مشخص کنیددر  •

  

در صورتی کھ کاال برای فروش داخلی از انبار خارج شود،نوع مجوز داخلی :مجوز داخلی

  میباشد

در صورتی کھ کاال برای فروش خارجی از انبار خارج شود ،نوع مجوز خارجی :مجوز خارجی

  .می باشد

در صورتی کھ کاال بھ عنوان ھدیھ از انبار خارج شود ،نوع مجوزآن ھدیھ می :مجوز ھدیھ

  .باشد

در صورتی کھ کاال بھ عنوان تخفیف تعدادی بھ مشتری از انبار خارج شود : مجوز تخفیفی

  .،نوع مجوز آن ھیده می باشد

خارج شود ،نوع درصورتی کھ کاالبرای مصرف در داخل شرکت،از انبار :مجوزمصرف داخلی

  .مجوز آن مصرف داخلی می باشد

.اگر مجوزرا مصرف داخلی انتخاب کنید نوع مر کز ھزینھ را ھم باید مشخص کنید

  

*:نکتھ .فقط حوالھ ھایی قابل تبدیل شدن بھ فاکتور می باشند کھ از نوع داخلی باشند  
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نوار ابزار قرار دارد کھ از کلید ھایش برای ایجاد سند ، خذف سند ،  Itemو  Headerبین  •

 .استفاده می شود ... عوامل فروش ،حرکت روی سند ھا و 

 

کھ شما می توانید از سندی کھ ثبت کرده اید در سھ .است کلید دیگری کھ در این نوار وجود دارد 

  .حالت پرینت بگیرید

  

د کھ با استفاده از کلیدھای آن می توان رکورد جدید بھ سند نواری در قسمت پایین قرار دار •

اضافھ کرد و یا رکورد موجود را حذف کرد ،ضمنا در این سند در این قسمت می توانید 

 .موجودی کاالی مورد نظر بھ واحد اصلی و واحد فرعی را مشاھده کنید  
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 . فروش راھنمای کلید ھای میانبر سند قرار گرفتھ است مجوزدر آخرین نوار موجود در  •

قرار گرفتھ است " لیست اسناد " و " اجزاء سند " فروش ، دو زبانھ ی  مجوزدر باالی فرم سند  •

قسمت . قرار می گیرد " اجزاء سند " ؛ ھنگام باز شدن فرم ، سیستم بھ طور پیش فرض روی 

" لیست اسناد " در زبانھ ی . در این زبانھ قرار دارد ھایی از اسناد فرم کھ در باال معرفی شد 

اسناد بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر  Headerاطالعات 

 .سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید 

قسمت کلیک کنید ، سپس اطالعات کلی سند را در  برای ایجاد سند جدید ، در نوار ابزار روی 

Header  وارد کنید ؛ در این قسمت وارد کردن ناحیھ فروش،محل فروش،مشتری،مدل فروش ضروری

  .است 

باید کاالی مورد نظر و مشخصات مربوط بھ کاال را در قسمت آیتم  Headerبعد از تکمیل اطالعات 

بھ کد کاال کلیک وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول مربوط 

با زدن این کلید لیست کاالھا نمایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر . ظاھر شود  کنید تا کلید 

ستون واحد سنجش و ضریب تبدیل .مورد نظر را وارد نمایید در ستون  طول،عرض،تعداد. کنید  کلیک

اشد باید ویژگی عامل ردیابی را اگر کاالی شما دارای عامل ردیابی ب.بھ صورت اتوماتیک پر می شود

  . کلیک کنید  پس از وارد کردن تمام اطالعات مورد نیاز ، برای ثبت سند روی . نیز وارد کنید

در .کلیک کنید  اگر در ھر مرحلھ از وارد کردن اطالعات سند از ثبت سند منصرف شدید بر روی 

کلیک کنید ؛ توجھ  غییر دھید روی صورتی کھ بعد از ثبت سند بخواھید برخی از اطالعات را ت

بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را . داشتھ باشید کھ اجازه ی ویرایش ھدر وجود ندارد 
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در برخی موارد اجازه ی حذف سند را ندارید مثال در . را بزنید  برای حذف سند کلید .بزنید 

مکان حذف وجود ندارد و یا اگر سندی کھ قصد حذف صورتی کھ از سند ، سند مبناداری زده باشید ، ا

  .آن را دارید ،  دایم یاصدور سند حسابداری شده باشد ، امکان حذف وجود نخواھد داشت 

اسناد بھ  Headerاست کھ اطالعات " لیست اسناد " فروش وجود دارد زبانھ مجوززبانھ بعدی کھ در 

لیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار ک

  .مشاھده نمایید 

لیست اسناد دارای نواری در قسمت باالی می باشد کھ شامل یک سری کلید ھا می باشد کھ بھ تفکیک 

  .توضیح داده خواھد شد

  

ھر امکانی کھ دراین قسمت وجود دارد امکان گرفتن پرینت گروھی از اسناد است ،کھ شما می توانید 

  سندی را کھ بخواھید تیک زده،

 

شده اند بھ صورت یکجا   Hilightرا در این فرم بزنید و از تمام اسنادی کھ انتخاب کرده اید و کلید

  . ولی اطالعات ھر سند بھ صورت تفکیک شده پرینت بگیرید
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کھ برای .ت امکان  دیگری کھ در اسناد فروش وجود دارد گرفتن پرینت گروھی از خود لیست اسناد اس

را در فرم لیست اسناد بزنید تا پرینت را در اختیار شما قرار  انجام دادن این کار می توانید کلید 

  .دھد

  

  .کلید ھای سمت چپ برای حرکت کردن روی رکورد بعدی،قبلی،اولین رکورد و آخرین رکورد می باشد

  

  .توان آن را تغییر دادبیانگر این است کھ سند در حالت ثبت موقت است و می کلید

بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت دایم است و دیگر مجوز تعییر را ندارید،اگر سندی در کلید 

ضمنا فقط اسناد را می توان .حالت ثبت دایم نباشد نمی توان بر مبنای آن سند ،سند دیگری را ثبت کرد

  .صدور سند حسابداری کرد کھ در حالت ثبت دایم باشند

  .بیانگر سند باطل شده می باشد کلید 
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  :سند فاکتور فروش

نکاتی کھ در ھنگام .می باشد فاکتور فروش سند ششمین ومھمترین سندی کھ  دراسناد فروش وجود دارد

  :ثبت فاکتور فروش وتمامی استاد فروش الزم بھ یاد آوری است در اینجا قید می شود

 .می شودعوامل اجباری بھ طور اتوماتیک محاسبھ  .١

 .در صورتی کھ سند صادر شده بدون مبنا باشد می توان موجودی کاال را تغییر داد .٢

در صورتی کھ سند صادر شده مبنا دار یا از روی حوالھ تحویل فروش صادر شود اطالعات  .٣

 .مربوط بھ موجودی کاال را نمی توان تغییر داد

در سیستم انبار بھ صورت شد با مبنا داردر صورتی کھ فاکتور صادر شده بدون مبنا یا  .۴

اتوماتیک یک سند تحویل فروش در انبار صادر می شودکھ سند تحویل فروش در انبار بھ ھیچ 

فقط در صورتی قابل حذف می باشد کھ فاکتور فروش مورد .وجھ قابل  حذف ویرایش نمی باشد

 .نظر در سیستم فروش حذف شود

کھ در .دو صورت دستی و اتوماتیک می باشد روش شماره گذاری سند تحویل فروش در انبار بھ .۵

 .ھنگام استقرار سیستم باید روش شماره گذاری مشخص شود

  

قرار دارد کھ اطالعات کلی ھر سند باید در این بخش وارد  Headerدر قسمت باالیی سند کادر  •

 .می باشد ... شود کھ شامل ناحیھ فروش ، محل فروش ،  مشتری،شماره سند ،مبنا و نام انبار

منوی عمودی 
فاکتورفروشاسناد فروشسیستم فروشسیستم
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کھ موجودی .نکتھ حائز اھمیت در این قسمت کھ باید بھ آن توجھ داشت  انتخاب نام انبار می باشد      

  .ین سند بر مبنای انبار انتخاب شده در ھدر در اختیار شما قرار می گیردکاالھای در ا

  .باقی آیتم ھای ھدر مانند اسناد قبل  کھ توضیح داده شد کامل می شود

جدولی وجود دارد کھ مشخصات کاال مانند کد کاال ، نام کاال ، )  Item( در قسمت پایینی فرم  •

 .در آن وارد می شود ...  فی وتعداد و

 

قسمت میانی فرم ھدروآیتم قسمتی وجود کلید مغایرت است کھ شما با کلیک کردن بر روی در  •

این کلید اگر سند شما مغایرتی در از نظر تعداد و مقدار در تحویل فروش داشتھ باشد متوجھ 

 .شوید

 

نوار ابزار قرار دارد کھ از کلید ھایش برای ایجاد سند ، خذف سند ،  Itemو  Headerبین  •

 .استفاده می شود ... عوامل فروش ،حرکت روی سند ھا و 

*:نکتھ  
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کھ شما می توانید از سندی کھ ثبت کرده اید در .است کلید دیگری کھ در این نوار وجود دارد 

  .حالت چھارم پرینت  در این سند حالت پرینت نوع وت است  .حالت پرینت بگیریدچھار

  

استفاده از کلیدھای آن می توان رکورد جدید بھ سند نواری در قسمت پایین قرار دارد کھ با  •

اضافھ کرد و یا رکورد موجود را حذف کرد ،ضمنا در این سند در این قسمت می توانید 

 .موجودی کاالی مورد نظر بھ واحد اصلی و واحد فرعی را مشاھده کنید  

 

 . رار گرفتھ است فروش راھنمای کلید ھای میانبر سند قفاکتوردر آخرین نوار موجود در  •
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قرار گرفتھ است " لیست اسناد " و " اجزاء سند " فروش ، دو زبانھ ی  فاکتوردر باالی فرم سند  •

قسمت . قرار می گیرد " اجزاء سند " ؛ ھنگام باز شدن فرم ، سیستم بھ طور پیش فرض روی 

" لیست اسناد " ھ ی در زبان. ھایی از اسناد فرم کھ در باال معرفی شد در این زبانھ قرار دارد 

اسناد بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر  Headerاطالعات 

 .سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید 

کلیک کنید ، سپس اطالعات کلی سند را در قسمت  برای ایجاد سند جدید ، در نوار ابزار روی 

Header سمت وارد کردن ناحیھ فروش،محل فروش،مشتری،مدل فروش ضروری وارد کنید ؛ در این ق

  .است 

باید کاالی مورد نظر و مشخصات مربوط بھ کاال را در قسمت آیتم  Headerبعد از تکمیل اطالعات 

وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول مربوط بھ کد کاال کلیک 

با زدن این کلید لیست کاالھا نمایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر . اھر شود ظ کنید تا کلید 

ستون واحد سنجش و ضریب تبدیل .در ستون  طول،عرض،تعدادمورد نظر را وارد نمایید . کلیک کنید 

اگر کاالی شما دارای عامل ردیابی باشد باید ویژگی عامل ردیابی را .بھ صورت اتوماتیک پر می شود

  . کلیک کنید  پس از وارد کردن تمام اطالعات مورد نیاز ، برای ثبت سند روی . ز وارد کنیدنی

در ھنگام ثبت کردن سند فاکتور فروش با پیغامی از طرف سیستم مواجھ می شوید کھ شماره سند تحویل 

  فروش را باید مشخص کنید
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 nشما در سیستم انبار می توانید . کھ شماره سند تحویل فروش در سیستم انبار بر مبنای انبار می باشد

  .سند یک شماره داشتھ باشد کھ نوع انبارھای آنھا متفاوت باشد

در .کلیک کنید  اگر در ھر مرحلھ از وارد کردن اطالعات سند از ثبت سند منصرف شدید بر روی 

کلیک کنید ؛ توجھ  ت سند بخواھید برخی از اطالعات را تغییر دھید روی صورتی کھ بعد از ثب

بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را . داشتھ باشید کھ اجازه ی ویرایش ھدر وجود ندارد 

در برخی موارد اجازه ی حذف سند را ندارید مثال در . را بزنید  برای حذف سند کلید .بزنید 

ز سند ، سند مبناداری زده باشید ، امکان حذف وجود ندارد و یا اگر سندی کھ قصد حذف صورتی کھ ا

  .آن را دارید ،  دایم یاصدور سند حسابداری شده باشد ، امکان حذف وجود نخواھد داشت 

اسناد بھ  Headerاست کھ اطالعات " لیست اسناد " فروش وجود دارد زبانھفاکتورزبانھ بعدی کھ در

صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را 

  .مشاھده نمایید 

لیست اسناد دارای نواری در قسمت باالی می باشد کھ شامل یک سری کلید ھا می باشد کھ بھ تفکیک 

  .توضیح داده خواھد شد
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ان گرفتن پرینت گروھی از اسناد است ،کھ شما می توانید ھر امکانی کھ دراین قسمت وجود دارد امک

  سندی را کھ بخواھید تیک زده،

 

شده اند بھ صورت یکجا   Hilightرا در این فرم بزنید و از تمام اسنادی کھ انتخاب کرده اید و کلید

  . ولی اطالعات ھر سند بھ صورت تفکیک شده پرینت بگیرید

کھ برای .امکان  دیگری کھ در اسناد فروش وجود دارد گرفتن پرینت گروھی از خود لیست اسناد است 

را در فرم لیست اسناد بزنید تا پرینت را در اختیار شما قرار  انجام دادن این کار می توانید کلید 

  .دھد

  

  .خرین رکورد می باشدکلید ھای سمت چپ برای حرکت کردن روی رکورد بعدی،قبلی،اولین رکورد و آ
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  .بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت موقت است و می توان آن را تغییر دادکلید

بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت دایم است و دیگر مجوز تعییر را ندارید،اگر سندی در کلید 

ا فقط اسناد را می توان نمض.حالت ثبت دایم نباشد نمی توان بر مبنای آن سند ،سند دیگری را ثبت کرد

  .صدور سند حسابداری کرد کھ در حالت ثبت دایم باشند

  .بیانگر سند باطل شده می باشد کلید 
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  :د فاکتور فروش متفرقھسن

  .می باشد متفرقھ سندی کھ  دراسناد فروش وجود دارد سند فاکتور فروش آخرین 

  

قرار دارد کھ اطالعات کلی ھر سند باید در این بخش وارد  Headerدر قسمت باالیی سند کادر  •

 .می باشد ... ، نام انبار آدرس،تلفن، کد اقتصادی،  نام مشتریشود کھ شامل 

این سند مختص مشتریانی است کھ نام آنھا در لیست مشتریان ثابت سازمان وجود ندارد و بھ 

 .طور متفرقھ خرید انجام می دھند

 

کھ موجودی .نکتھ حائز اھمیت در این قسمت کھ باید بھ آن توجھ داشت  انتخاب نام انبار می باشد      

  .کاالھای در این سند بر مبنای انبار انتخاب شده در ھدر در اختیار شما قرار می گیرد

  .باقی آیتم ھای ھدر مانند اسناد قبل  کھ توضیح داده شد کامل می شود

جدولی وجود دارد کھ مشخصات کاال مانند کد کاال ، نام کاال ، )  Item( م در قسمت پایینی فر •

 .در آن وارد می شود ... تعداد وفی و 

منوی عمودی 
فاکتورفروش اسناد فروشسیستم فروشسیستم

متفرقھ

*:نکتھ  
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نوار ابزار قرار دارد کھ از کلید ھایش برای ایجاد سند ، خذف سند ،  Itemو  Headerبین  •

 .استفاده می شود ... عوامل فروش ،حرکت روی سند ھا و 

 

است کھ شما می توانید از سندی کھ ثبت کرده اید در سھ کلید دیگری کھ در این نوار وجود دارد 

  . حالت پرینت بگیرید
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نواری در قسمت پایین قرار دارد کھ با استفاده از کلیدھای آن می توان رکورد جدید بھ سند  •

قسمت می توانید اضافھ کرد و یا رکورد موجود را حذف کرد ،ضمنا در این سند در این 

 .موجودی کاالی مورد نظر بھ واحد اصلی و واحد فرعی را مشاھده کنید  

 

 . راھنمای کلید ھای میانبر سند قرار گرفتھ است متفرقھ در آخرین نوار موجود در فاکتورفروش  •

قرار " لیست اسناد " و " اجزاء سند " ، دو زبانھ ی  متفرقھ در باالی فرم سند فاکتور فروش •

قرار می " اجزاء سند " رفتھ است ؛ ھنگام باز شدن فرم ، سیستم بھ طور پیش فرض روی گ

" در زبانھ ی . قسمت ھایی از اسناد فرم کھ در باال معرفی شد در این زبانھ قرار دارد . گیرد 

اسناد بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار  Headerاطالعات " لیست اسناد 

 .سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید  کلیک روی ھر

کلیک کنید ، سپس اطالعات کلی سند را در قسمت  برای ایجاد سند جدید ، در نوار ابزار روی 

Header  وارد کنید ؛ در این قسمت وارد کردن ناحیھ فروش،محل فروش،مشتری،مدل فروش ضروری

  .است 

الی مورد نظر و مشخصات مربوط بھ کاال را در قسمت آیتم باید کا Headerبعد از تکمیل اطالعات 

وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول مربوط بھ کد کاال کلیک 

با زدن این کلید لیست کاالھا نمایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر . ظاھر شود  کنید تا کلید 

ستون واحد سنجش و ضریب تبدیل .طول،عرض،تعدادمورد نظر را وارد نمایید   در ستون. کلیک کنید 
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اگر کاالی شما دارای عامل ردیابی باشد باید ویژگی عامل ردیابی را .بھ صورت اتوماتیک پر می شود

  . کلیک کنید  پس از وارد کردن تمام اطالعات مورد نیاز ، برای ثبت سند روی . نیز وارد کنید

در .کلیک کنید  مرحلھ از وارد کردن اطالعات سند از ثبت سند منصرف شدید بر روی اگر در ھر 

کلیک کنید ؛ توجھ  صورتی کھ بعد از ثبت سند بخواھید برخی از اطالعات را تغییر دھید روی 

بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را . داشتھ باشید کھ اجازه ی ویرایش ھدر وجود ندارد 

در برخی موارد اجازه ی حذف سند را ندارید مثال در . را بزنید  برای حذف سند کلید .نید بز

صورتی کھ از سند ، سند مبناداری زده باشید ، امکان حذف وجود ندارد و یا اگر سندی کھ قصد حذف 

  .آن را دارید ،  دایم یاصدور سند حسابداری شده باشد ، امکان حذف وجود نخواھد داشت 

اسناد  Headerاست کھ اطالعات " لیست اسناد " وجود دارد زبانھ متفرقھ زبانھ بعدی کھ درفاکتورفروش

بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را 

  .مشاھده نمایید 

کلید ھا می باشد کھ بھ تفکیک لیست اسناد دارای نواری در قسمت باالی می باشد کھ شامل یک سری 

  .توضیح داده خواھد شد

  

امکانی کھ دراین قسمت وجود دارد امکان گرفتن پرینت گروھی از اسناد است ،کھ شما می توانید ھر 

  سندی را کھ بخواھید تیک زده،
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ت یکجا شده اند بھ صور  Hilightرا در این فرم بزنید و از تمام اسنادی کھ انتخاب کرده اید و کلید

  . ولی اطالعات ھر سند بھ صورت تفکیک شده پرینت بگیرید

کھ برای .امکان  دیگری کھ در اسناد فروش وجود دارد گرفتن پرینت گروھی از خود لیست اسناد است 

را در فرم لیست اسناد بزنید تا پرینت را در اختیار شما قرار  انجام دادن این کار می توانید کلید 

  .دھد

  

  .ی سمت چپ برای حرکت کردن روی رکورد بعدی،قبلی،اولین رکورد و آخرین رکورد می باشدکلید ھا

  

  .بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت موقت است و می توان آن را تغییر دادکلید

بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت دایم است و دیگر مجوز تعییر را ندارید،اگر سندی در کلید 

ضمنا فقط اسناد را می توان .دایم نباشد نمی توان بر مبنای آن سند ،سند دیگری را ثبت کردحالت ثبت 

  .صدور سند حسابداری کرد کھ در حالت ثبت دایم باشند

  .بیانگر سند باطل شده می باشد کلید 
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 :مجنپلصف 
 
 
 

اسنادبرگشت 

  ازفروش
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  :مجوز برگشت از فروش

  .ازفروش وجود دارد سند مجوز برگشت ازفروش می باشداولین سندی کھ دراسناد برگشت 

مجوز بر گشت از فروش بھ منزلھ مجوزی برای انبار دار برای ورود کاالھا بھ انبار و تحویل از 

  .مشتری می باشد

  

قرار دارد کھ اطالعات کلی ھر سند باید در این بخش وارد  Headerدر قسمت باالیی سند کادر  •

 .می باشد ... وش ، محل فروش ،  مشتری،شماره سند و شود کھ شامل ناحیھ فر

 

سند مجوز برگشت .  نکتھ حائز اھمیت در این قسمت کھ باید بھ آن توجھ داشت مبنای سند می باشد      

یا بدون مبنا یا مبنا دار و بر مبنا ی مجوز فروش ،بدین معنا کھ در .از فروش بھ دو حالت ثبت می شود

انبار  وی مجوز فروش مجوز برگشت را بر مبنا، بعد از ثبت مجوز فروش و دایم کردن آن مرحلھ اول 

در سیستم فروش فرآیند .صادر می شودمجوز برگشت از فروش درنھایت  مورد نظرانتخاب کرده و،

سازان این روند بھ طور کامل پوشش داده شده و شما براحتی می توانید این پروسھ در سیستم دنبال کنید 

شرکتھا و سازمانھایی کھ بدون  در مورد.و گزارش ھای جامعی را در قسمت گزارش ساز استخراج کنید

  .اسناد مبنا دار بخواھند اسناد را ثبت کنند روش کار بھ صورت ساده و معمولی می باشد

منوی عمودی 
اسناد برگشت سیستم فروشسیستم

فروش
مجوز برگشت 

ازفروش

*:نکتھ  
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ید در روش استفاده از اسناد مبنا دارروند کار بدین صورت است کھ پس از آنکھ سند جدید را ایجاد کرد

سند ابتدا مشتری مورد نظر را انتخاب کرده سپس برروی گزینھ در قسمت ھدر

مجوز برگشت از در (رفتھ ونوع سندی را کھ می خواھید سند جدیدی بر مبنای آن ثبت شود انتخاب کنید

را بزنید تا  کلید )  فروش می باشدمجوزسندی کھ می توانید بر مبنای آن سند ثبت کنید فقط  فروش

  .مورد نظر دارد در مقابل شما قرار گیرد لیست اسنادی کھ شخص 

  .دایم شده باشند مجوز فروشدر این لیست اسناد را می توانید ببنید کھ در قسمت لیست     

  

پس ازآنکھ لیست اسناد در مقابل شما قرار گرفت می توانید سند مورد نظر را از گرید باال اتنخاب کرده 

بعد ازآنکھ جزییات سند .و دابل کلیک کنید تا جزییات مربوط بھ آن سند در قسمت گرید پایین قرار گیرد 

تی از کاالھای موجود در سند در قسمت گرید پایین قرار گرفت شما این امکان را دارید کھ  ھمھ یا قسم

*:نکتھ  
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را زده تا کاالھای انتخاب را انتخاب کرده و کلید ...)بر حسب نیاز شرکت،مشتری،موجودی انبارو (

  .است بیافتد مجوز برگشت از فروششده در سند اصلی کھ در این جا ھمان 

 

کھ در مجوز برگشت از قلم کاال موجود بود  مجوز فروش دودر نمونھ باال مالحظھ می کنید کھ در سند

  .عدد انتخاب شد ۵فروش از کاالی اول فقط 

مجوز دیگری بر مبنای این  مجوز برگشت از فروشدر این حالت شمامی توانید در صورت تمایل     

  .بزنید با این تفاوت کھ در سند جدید باقیمانده کاالھای قبل را می توانید انتخاب کنید فروش

  

یا اسناد  مجوز برگشت ازفروشبھ اتمام نرسیده می توانید  مجوز فروشزمانی کھ تمام کاالھا در، ات

  .بعدی را بر مبنای آن صادر کنید

*:نکتھ  
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جدولی وجود دارد کھ مشخصات کاال مانند کد کاال ، نام کاال ، )  Item( در قسمت پایینی فرم  •

 .در آن وارد می شود ... تعداد و 

 

ذف سند ، حنوار ابزار قرار دارد کھ از کلید ھایش برای ایجاد سند ،  Itemو  Headerبین  •

 .استفاده می شود ... حرکت روی سند ھا و 

 

کھ شما می توانید از سندی کھ ثبت کرده اید در سھ .است کلید دیگری کھ در این نوار وجود دارد 

  .حالت پرینت بگیرید
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، مجموع تعداد کل رکورد ھا محاسبھ شده و در یک ردیف نمایش داده  Itemدر پایین قسمت  •

 .می شود 

 

نواری در قسمت پایین قرار دارد کھ با استفاده از کلیدھای آن می توان رکورد جدید بھ سند  •

 ... .اضافھ کرد و یا رکورد موجود را حذف کرد و 

ھای میانبر سند قرار گرفتھ است  فروش راھنمای کلیدمجوز برگشت ازوجود درین نوارمدر آخر •

 . 

قرار " لیست اسناد " و " اجزاء سند " فروش ، دو زبانھ ی  مجوز برگشت ازدر باالی فرم  •

قرار می " اجزاء سند " گرفتھ است ؛ ھنگام باز شدن فرم ، سیستم بھ طور پیش فرض روی 
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" در زبانھ ی . قرار دارد  قسمت ھایی از اسناد فرم کھ در باال معرفی شد در این زبانھ. گیرد 

اسناد بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار  Headerاطالعات " لیست اسناد 

 .کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید 

کلیک کنید ، سپس اطالعات کلی سند را در قسمت  برای ایجاد سند جدید ، در نوار ابزار روی 

Header  وارد کنید ؛ در این قسمت وارد کردن ناحیھ فروش،محل فروش،مشتری،مدل فروش ضروری

  .است 

باید کاالی مورد نظر و مشخصات مربوط بھ کاال را در قسمت آیتم  Headerبعد از تکمیل اطالعات 

کلیک وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول مربوط بھ کد کاال 

با زدن این کلید لیست کاالھا نمایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر . ظاھر شود  کنید تا کلید 

ستون واحد سنجش و .در ستون  طول،عرض،تعدادو مقدار وفی مورد نظر را وارد نمایید . کلیک کنید 

باشد باید ویژگی اگر کاالی شما دارای عامل ردیابی .ضریب تبدیل بھ صورت اتوماتیک پر می شود

 پس از وارد کردن تمام اطالعات مورد نیاز ، برای ثبت سند روی . عامل ردیابی را نیز وارد کنید

  . کلیک کنید 

در .کلیک کنید  اگر در ھر مرحلھ از وارد کردن اطالعات سند از ثبت سند منصرف شدید بر روی 

کلیک کنید ؛ توجھ  صورتی کھ بعد از ثبت سند بخواھید برخی از اطالعات را تغییر دھید روی 

بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را . داشتھ باشید کھ اجازه ی ویرایش ھدر وجود ندارد 

سند را ندارید مثال در  در برخی موارد اجازه ی حذف. را بزنید  برای حذف سند کلید .بزنید 
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صورتی کھ از سند ، سند مبناداری زده باشید ، امکان حذف وجود ندارد و یا اگر سندی کھ قصد حذف 

  .آن را دارید ،  دایم یاصدور سند حسابداری شده باشد ، امکان حذف وجود نخواھد داشت 

 Headerاست کھ اطالعات " لیست اسناد " فروش وجود دارد زبانھ مجوز برگشت اززبانھ بعدی کھ در 

اسناد بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند 

  .را مشاھده نمایید 

لیست اسناد دارای نواری در قسمت باالی می باشد کھ شامل یک سری کلید ھا می باشد کھ بھ تفکیک 

  .توضیح داده خواھد شد

  

راین قسمت وجود دارد امکان گرفتن پرینت گروھی از اسناد است ،کھ شما می توانید ھر امکانی کھ د

  سندی را کھ بخواھید تیک زده

 

را در این فرم بزنید و از تمام اسنادی کھ انتخاب کرده اید بھ صورت یکجا ولی اطالعات ھر و کلید

  . سند بھ صورت تفکیک شده پرینت بگیرید

کھ .ود لیست اسناد استفروش وجود داردگرفتن پرینت گروھی ازخبرگشت از دانسامکان دیگری کھ درا

را در فرم لیست اسناد بزنید تا پرینت را در اختیار شما  برای انجام دادن این کار می توانید کلید 

  .قرار دھد
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  .باشدکلید ھای سمت چپ برای حرکت کردن روی رکورد بعدی،قبلی،اولین رکورد و آخرین رکورد می 

  

  .بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت موقت است و می توان آن را تغییر دادکلید

بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت دایم است و دیگر مجوز تعییر را ندارید،اگر سندی در کلید 

می توان  ضمنا فقط اسناد را.حالت ثبت دایم نباشد نمی توان بر مبنای آن سند ،سند دیگری را ثبت کرد

  .صدور سند حسابداری کرد کھ در حالت ثبت دایم باشند

  .بیانگر سند باطل شده می باشد کلید 
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  :برگشت از فروش فاکتور

  .برگشت ازفروش می باشد فاکتورسندی کھ دراسناد برگشت ازفروش وجود دارد سند  دومین

  

کھ اگر .می باشد نام مشتریوانتخاب نام انبار سمت کھ بایدبھ آن توجھ داشتنکتھ حائز اھمیت در این ق

سند را بر مبنای فاکتور فروش انتخاب کنید لیست فاکتور فروش ھایی کھ در قسمت اسناد فروش دایم 

  .باقی آیتم ھای ھدر مانند اسناد قبل  کھ توضیح داده شد کامل می شود. شده اند را مشاھده می کنید

ی وجود دارد کھ مشخصات کاال مانند کد کاال ، نام کاال ، جدول)  Item( در قسمت پایینی فرم  •

 .در آن وارد می شود ... تعداد وفی و 

 

قسمت میانی فرم ھدروآیتم قسمتی وجود کلید مغایرت است کھ شما با کلیک کردن بر روی در  •

 این کلید اگر سند شما مغایرتی در از نظر تعداد و مقدار در تحویل فروش داشتھ باشد متوجھ

 .شوید

 

منوی عمودی 
اسناد برگشت سیستم فروشسیستم

فروش
فاکتوربرگشت 

ازفروش
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نوار ابزار قرار دارد کھ از کلید ھایش برای ایجاد سند ، خذف سند ،  Itemو  Headerبین  •

 .استفاده می شود ... عوامل فروش ،حرکت روی سند ھا و 

 

سھ کھ شما می توانید از سندی کھ ثبت کرده اید در .است کلید دیگری کھ در این نوار وجود دارد 

  . حالت پرینت بگیرید

  

نواری در قسمت پایین قرار دارد کھ با استفاده از کلیدھای آن می توان رکورد جدید بھ سند  •

اضافھ کرد و یا رکورد موجود را حذف کرد ،ضمنا در این سند در این قسمت می توانید 

 .موجودی کاالی مورد نظر بھ واحد اصلی و واحد فرعی را مشاھده کنید  
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فروش راھنمای کلید ھای میانبر سند قرار گرفتھ برگشت ازوردر آخرین نوار موجود در فاکت •

 . است 

قرار " لیست اسناد " و " اجزاء سند " فروش ، دو زبانھ ی  برگشت ازدر باالی فرم سند فاکتور •

قرار می " اجزاء سند " گرفتھ است ؛ ھنگام باز شدن فرم ، سیستم بھ طور پیش فرض روی 

" در زبانھ ی . قسمت ھایی از اسناد فرم کھ در باال معرفی شد در این زبانھ قرار دارد . گیرد 

بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار اسناد  Headerاطالعات " لیست اسناد 

 .کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید 

کلیک کنید ، سپس اطالعات کلی سند را در قسمت  برای ایجاد سند جدید ، در نوار ابزار روی 

Header ،مدل فروش ضروری وارد کنید ؛ در این قسمت وارد کردن ناحیھ فروش،محل فروش،مشتری

  .است 

باید کاالی مورد نظر و مشخصات مربوط بھ کاال را در قسمت آیتم  Headerبعد از تکمیل اطالعات 

وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول مربوط بھ کد کاال کلیک 

ایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر با زدن این کلید لیست کاالھا نم. ظاھر شود  کنید تا کلید 

ستون واحد سنجش و ضریب تبدیل .در ستون  طول،عرض،تعدادمورد نظر را وارد نمایید . کلیک کنید 

اگر کاالی شما دارای عامل ردیابی باشد باید ویژگی عامل ردیابی را .بھ صورت اتوماتیک پر می شود

  . کلیک کنید  ت مورد نیاز ، برای ثبت سند روی پس از وارد کردن تمام اطالعا. نیز وارد کنید
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در .کلیک کنید  اگر در ھر مرحلھ از وارد کردن اطالعات سند از ثبت سند منصرف شدید بر روی 

کلیک کنید ؛ توجھ  صورتی کھ بعد از ثبت سند بخواھید برخی از اطالعات را تغییر دھید روی 

بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را . ندارد داشتھ باشید کھ اجازه ی ویرایش ھدر وجود 

در برخی موارد اجازه ی حذف سند را ندارید مثال در . را بزنید  برای حذف سند کلید .بزنید 

صورتی کھ از سند ، سند مبناداری زده باشید ، امکان حذف وجود ندارد و یا اگر سندی کھ قصد حذف 

  .سند حسابداری شده باشد ، امکان حذف وجود نخواھد داشت آن را دارید ،  دایم یاصدور 

 Headerاست کھ اطالعات " لیست اسناد " فروش وجود دارد زبانھبرگشت اززبانھ بعدی کھ درفاکتور

اسناد بھ صورت یک لیست نمایش داده می شود ، با دوبار کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند 

  .را مشاھده نمایید 

سناد دارای نواری در قسمت باالی می باشد کھ شامل یک سری کلید ھا می باشد کھ بھ تفکیک لیست ا

  .توضیح داده خواھد شد

  

امکانی کھ دراین قسمت وجود دارد امکان گرفتن پرینت گروھی از اسناد است ،کھ شما می توانید ھر 

  سندی را کھ بخواھید تیک زده،
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شده اند بھ صورت یکجا   Hilightرا در این فرم بزنید و از تمام اسنادی کھ انتخاب کرده اید و کلید

  . ولی اطالعات ھر سند بھ صورت تفکیک شده پرینت بگیرید

کھ .گرفتن پرینت گروھی ازخود لیست اسناد است برگشت ازفروش وجود دارددیگری کھ دراسنادامکان 

را در فرم لیست اسناد بزنید تا پرینت را در اختیار شما  برای انجام دادن این کار می توانید کلید 

  .قرار دھد

  

  .کلید ھای سمت چپ برای حرکت کردن روی رکورد بعدی،قبلی،اولین رکورد و آخرین رکورد می باشد

  

  .کھ سند در حالت ثبت موقت است و می توان آن را تغییر داد بیانگر این استکلید

بیانگر این است کھ سند در حالت ثبت دایم است و دیگر مجوز تعییر را ندارید،اگر سندی در کلید 

ضمنا فقط اسناد را می توان .حالت ثبت دایم نباشد نمی توان بر مبنای آن سند ،سند دیگری را ثبت کرد

  .کرد کھ در حالت ثبت دایم باشندصدور سند حسابداری 

  .بیانگر سند باطل شده می باشد کلید 
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  :متفرقھ برگشت از فروش فاکتور

  .می باشد متفرقھ سومین سندی کھ دراسناد برگشت ازفروش وجود دارد سند فاکتور برگشت ازفروش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منوی عمودی 
اسناد برگشت سیستم فروشسیستم

فروش
فاکتوربرگشت 

ازفروش 
متفرقھ
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 :مششلصف 
 
 
 

ارتباط حسابداری 

  با فروش
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  :ارتباط حسابداری و فروش

  .شنا خواھید شدآدر این قسمت از سیستم فروش با چگونگی و ارتباط سیستم فروش و سیستم حسابداری 

  :معرفی سطوح فروش 

فاکتور فروش و (در صدور سند حسابداری اسناد فروشرفی سطوح فروش یا ھمان طبقات مع

  .باید تعریف شودضروری است و)برگشت از فروش

  :اشکال مواجھ نشود باید در این بخش برای اینکھ صدور سند حسابداری با 

حساب معیین دریافت از مشتری،معیین پرداخت بھ مشتری و معیین پیش دریافت از  •

 .مشتری،برای مشتریان تعریف شوند

 .معیین پیش دریافت از مشتری باید تعریف شود •

 طبقات حساب فروش باید تعریف شود •

 .یص داده شودھر یک از کاالھا باید ب ه یک طبقھ حساب فروش تخص •

 :برای تعریف طبقات حساب از مسیر زیر وارد شوید

  

در معرفی طبقات حساب بستھ بھ اینکھ سازمان بھ چھ نحوه ای فروش را انجام می دھد اعمم از اینکھ 

  . فروش براساس مدل فروش است یا بدون در نظر گرقتن مدل فروش دستھ بندی می شود

  

منوی عمودی 
سیستم فروشسیستم

ارتباط 
حسابداری با 

فروش
معرفی سطوح 

فروش
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  :فروشمعرفی طبقھ حساب بر اساس مدل 

اگر سازمان فروش خود را بر اساس مدل فروش انجام دھد این امکان در ھنگام نصب و استقرار سیستم 

  .تا فروش  و صدور اسناد حسابداری بر مبنای مدل فروش تنظیم شود.باید در کانفیگ تنظیم شود

بر روی کلیدکلید  ابتدا  بعد از اینکھ در کانفیگ این تنظیم انجام شد در فرم معرفی طبقات حساب 

را در باالی فرم رفتھ و دابل کلیکی کنیدتا فرم تخصیص معیین بر اساس 

  .مدل فروش در مقابل شما قرار گیرد

  .این معیین ھا در ھر طبقھ مبنای صدور سند حسابداری محصوالت آن طبقھ ھستند

  

سپس مدل فروش و معین مورد کلیک کنید جدید ، در نوار ابزار روی  تخصیص معیینبرای ایجاد 

در کنار ھر نظری کھ می خواھید دریافتھا و برگشتھا را بھ آن معین ھا ارتباط دھید با زدن کلید 

  .کلیک کنید  پس از وارد کردن تمام اطالعات مورد نیاز ، برای ثبت سند روی قسمت انتخاب کرده 
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خود معیین فروش و معیین برگشت از در این فرم شما می توانید بر اساس مدل ھای مختلف فروش 

  .فروش اختصاص دھید تا در صدور اسناد بر اساس آن معیین ھا صورت گیرد

بعد از آنکھ کد معین فروش و برگشت از فروش را بر اساس مدل فروش اختصاص داید حال نوبت بھ 

برای .ھیداین می رسد کھ محصوالت را طبقھ بندی کرده و ھر محصول را دریک طبقھ حساب قرارد

کلیک کنیدسپس کد و شرح طبقھ  در نوار ابزار در فرم معرفی طبقات حساب روی اینکار ابندا 

  .حساب را در قسمتھای مربوط بھ خود وارد کنید

  

کلکیک کنید تا لیست کاالھایی کھ تا کنون در ھیچ سپس در قسمت نوار ابزار میانی بر روی کلید 

  .روی شما ظاھر شود طیقھ ای قرار نگرفتھ اند در پیش
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در این لیست شما می توانید ھر کاالیی را کھ بخواھید در طبقھ تازه ایجاد شده قرار گیرد را انتخاب کنید 

  .کلیک کنید  و در نھایت برای ثبت سند روی 

  :مدل فروشبدون در نظر گرفتن معرفی طبقھ حساب 

کھ البتھ باید (در نظر گرفتن مدل فروش  در برخی از سازمانھا و شرکتھا کھ محصوالت خود را بدون

و بھ صورت ساده بھ فروش می )این نوع فروش در کانفیگ و ھنگام استقرار سیستم مشخص شود

ابندا در نوار ابزار در فرم .رسانند نحوه اختصاص دادن طبفھ حساب کاال بھ صورت ساده می باشد

ساب را در قسمتھای مربوط بھ خود کلیک کنیدسپس کد و شرح طبقھ ح معرفی طبقات حساب روی 

  .سپس معیین ھایی کھ می خواھیید در مبنای صدور سند شما باشد را انتخاب کنید .وارد کنید

  

از نوار ابزار بعد از انکھ طبقھ مورد نظر خود را انتخاب کردید.کلیک کنید  و برای ثبت سند روی 

را زده تا لیست کاالھایی کھ تا کنون بھ ھیچ طبقھ حسابی اختصاص پیدا نکرده اند را میانی کلید 

مشاھده کنید و کاالھای مورد نظر خود را یک بھ یک انتخاب کرده و در طبقھ حساب مورد نظر خود 

  .کلیک کنید  و در نھایت برای ثبت سند روی . ثبت کنید

ذکر این نکتھ الزامی است کھ اگر کاالیی را بھ طبقھ حساب خاصی اختصاص داده باشید و   .١

برای آن کاال سندی را در اسناد فروش صادر کرده باشد و سند را صدور سند حسابداری کرده 

 .باشید دیگر اجازه حذف آن کاال را از طبقھ مورد نظر ندارید

*:نکتھ  
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 .گیردھر کاال فقط می تواند در یک طبقھ قرار  .٢

اگر کاالیی بھ طبقھ حساب فروش تخصیص پیدا نکرده باشد،امکان صدور سند حسابداری برای  .٣

 .فاکتورھای فروش وبرگشت از فروش آن وجود ندارد

  :ارتباط سطوح فروش و مشتریان

می باشد،ارتباط بین گروھھای مشتری  فروش مھمبعدی کھ درارتباط حسابداری وقسمت 

کھ برای تعریف سطوح مشتریان از مسیر زیر .ھا می باشدآنریافت معیینھای دریافت و پیش د

:وارد شوید

  

ابتدا کلید برای مشخص کردن معیین ھای مربوط بھ ھریک گروھھای اصلی مشتریان از نوار ابزار باال

لیست گروه مشتریان رفرش شده و   فعال می شود،حال با زدن کلید را زده با اینکار کلید

شما می توانید برای گروه مشتریانی کھ تا کنون کد حساب معیین برای دریافتھا و پرداختھا نگرفتھ اند 

با . ظاھر شود  درروی سلول مربوط بھ معیین حسابھای دریافتنی کلیک کنید تا کلید  .اینجا ایجاد کنید 

کلیک کنید در سیستم نمایش داده می شود ، روی کد مورد نظر زدن این کلید لیست کد تفصیلھای موجود

تا کد مورد نظر ثبت شود،ستون حسابھای دریافتنی بھ طوذر اتوماتیک پر می شود، قسمت معیین 

  .کلیک کنید  ودرنھایت برای ثبت سند روی . حسابھای پیش دریافتنی ھم بھ ھمین ترتیب عمل کنید

منوی عمودی 
سیستم فروشسیستم

ارتباط 
حسابداری با 

فروش

معرفی سطوح 
فروش و 
مشتریان
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 :ھفتملصف 
 

  حسابداریفروش
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  :حسابداری فروش

  .مھمترین بخش در قسمت حسابداری فروش،صدور سند حسابداری فروش می باشد

  

در صدور سند حسابداری باید یک سری از شرایط برقرار باشد تا بتوان اسناد را صدور سند حسابداری  

  .کرد

سطوح تفصیل حسابھای معین فروش و برگشت از فروش  را باید در ھنگام استقرار سیستم در  .١

ھمچنین باید مشخص شود کھ معیین ھای فروش و   بر .سطوح حسابداری تعریف و مشخص کرد

 .با چھ سطوحی درارتباط استگشت از فروش 

ی معیین فروش در سند حسابداری صادر شده در سیستم فروش ،حسابھا:اشخاص و شرکتھا •

 .و برگشت از فروش با تفصیل اشخاص و شرکتھا در ارتباط است

ای معیین فروش و صادر شده در سیستم فروش ،حساب در سند حسابداری:مراکز ھزینھ •

 .برگشت از فروش با تفصیل مراکز ھزینھ در ارتباط است

برگشت از  در سند حسابداری صادر شده در سیستم فروش ،حسابھای معیین فروش و:پروژه •

 .فروش با تفصیل پروژه در ارتباط است

در سند حسابداری صادر شده در سیستم فروش ،حسابھای معیین فروش و :اعتبارات اسنادی •

 .برگشت از فروش با تفصیل اعتبارات اسنادی در ارتباط است

منوی عمودی 
حسابداری سیستم فروشسیستم

فروش
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در سند حسابداری صادر شده در سیستم فروش ،حسابھای معیین فروش و :حسابھای جاری •

 .از فروش با تفصیل حسابھای جاری در ارتباط استبرگشت 

در سند حسابداری صادر شده در سیستم فروش ،حسابھای معیین فروش و برگشت :صندوق •

 .از فروش با تفصیل صندوق در ارتباط است

در سند حسابداری صادر شده در سیستم فروش ،حسابھای معیین :گروھبندی کاال و فروش •

در این .فصیل گروھبندی کاال در فروش در ارتباط استفروش و برگشت از فروش با ت

حالت برای کاالھای فروختھ شده حساب تفصیلی تعریف می شود در ضمن باید ارتباط 

 .حسابھای معیین فروش و بر گشت از فروش با تفصیل کاالھا بر قرار باشد

ابھای معیین تعریف در حسابداری دارای شش سطح می باشد بنابراین اگرکد حسسیستم فرایند سازان  .٢

ارتباط معیین مورد  شده در فروش و برگشت از فروش با سطح پنجم و ششم در ارتباط باشد باید

 .نظر را با سطوح پنجم و ششم را برقرار کرده و نوع تفصیل را نیز انتخاب کنید
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 :صدور سند حسابداری فروش

صدور سند حسابداری برای فاکتورھایی با ثبت دایم و ارسال سند صادرشده بھ سیستم حسابداری 

ازاین رو صدورسند حسابداری . آخرین مرحلھ در فرآیند فروش شرکتھا و سازمانھا می باشد

  .شرکتھا و سازمانھا می باشددارای اھمیت باالیی در 

  .رآیند سازان بھ روش زیر می باشدروش ثبت و صدور سند حسابداری در سیستم فروش ف

  ابتدا از مسیرزیر وارد مرحلھ صدور سند شوید

  

  در قسمت وضعیت اسناد در فرم باز شده سیستم بھ صورت پیش فرض 

  

در اینجا فاکتور ھایی .(بر روی اسناد و فاکتور فروش ھایی قرار دارد کھ صدور سند نشده اند

  )ا سند دایم شده باشدنمایش داده می شوند کھ وضعیت سند آنھ

 

منوی عمودی 
حسابداری سیستم فروشسیستم

فروش
صدور سند 
حسابداری 

فروش
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سند مورد نظررا انتخاب کرده و در قسمت سمت برای آنکھ سند جدیدی  را صدور سند کنید 

  خود را برای صدور سند انتخاب کنیدچپ فرم می توانید تاریخ مورد نظر

  

  .تاریخ انتخاب شده نباید کوچکتر از تاریخ خود سند باشد  

را از نوارابزار باالی فرم کلیک کرده،با این کار بعد از انتخاب کردن تاریخ ،کلید 

نوع صدور سند کھ در قسمت نوار باالی فرم می توانید .ی گیرد پنجره جدیدی مقابل شما قرار م

  .شما بمی توانید بھ سھ صورت سند حسابداری را صادر کنید.حسابداری خود را انتخاب کنید

  

کلیک کنید تا سند بر اساس آنکھ نوع فرمت سند حسابداری را انتخاب کردید بر روی کلیدبعد از 

  .نوع فرمتی کھ شما انتخاب کرده اید در مقابل شما قرار گیرد

  

*:نکتھ  
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  در سند حسابداری فروش ،

  .وفرمت کلی ھمین است.روند ثبت اسناد حسابداری در سیستم فروش بھ ھمین صورت می باشد

در این .کلیک کنید تا سند حسابداری صادر شودبرای صدور سند برروی کلید 

  صورت اگر تمامی سطوح درست پرشده باشند با پیغام 

  

  .و می توایند از این فرم خارج شوید.مواجھ خواھید شد و سند حسابداری صادر می شود

را حال اگر در فرم لیست اسناد در قسمت وضعیت اسناد،اسناد صادر شده

  .کنیدانتخاب کنید می توانید سندی را کھ صادر کرده اید را مشاھده 

  بستانكار  بدھكار  حساب تفصیل  شرح معیین  كدمعین  شرح كل  كد كل

    **    حسابھای دریافتنی بھ تفصیل اشخاص و شرکتھا      
  **      فروش      
    **    عوامل کاھنده      
  **      عوامل افزاینده      
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اگر فرآیند فروش شرکت بھ نحوی باشد کھ مبلغی از مشتری بھ عنوان پیش دریافت اخذ شود طرف 

در ابتدا حسابھای پیش دریافتی باید در حسابداری در سر . بدھکار و بستانکار آن متفاوت خواھد بود

  .فصل بدھی ھای جاری قرار بگیرد

  

  

سابداری و تاریخ صدور سند وجود دارد کھ شما می در قسمت اسناد صادر شده دو ستون شماره سند ح

  .توانید شماره و تاریخ سند را پیگیری کنید

  :دارد ددر نوار ابزار باالی ھمین فرم سھ کلید وجو

  

  .در ابتدا غیر فعال می باشد چون سند مورد نظر صدور سند شده است این کلید:صدور سند حسابداری

ینھ را انتخاب کنید کھ اگر این گز.برای حذف سند صادر شده می باشد کلید این:حذف سند حسابداری

و آن سند مجددا در لیست اسناد صادر نشده قرار می .سندی را کھ صادر کرده اید می توانید حذف کنید

  .گیرد
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این گزینھ برای دیدن ریز سند حسابداری صادر شده می باشد و شما می توانید :ریز اسناد حسابداری

.را مشاھده کنید ریز سند

  

 :فروشبرگشت ازصدور سند حسابداری 

  صدور سند حسابداری برای فاکتورھای برگشت از فروش با ثبت دایم و ارسال سند صادرشده بھ 

  .فروش در سیستم فروش فرآیند سازان بھ روش زیر می باشد

  :ابتدا از مسیرزیر وارد مرحلھ صدور سند شوید

  

  تنھا تفاوت میان حسابداری فروش و برگشت از فروش در طرف بدھکار و بستنکار می باشد

منوی عمودی 
حسابداری فروشسیستم فروشسیستم

صدور سند 
حسابداری برگشت 

از فروش

  بستانكار  بدھكار  حساب تفصیل  معیینشرح   كدمعین  شرح كل  كد كل

  **      حسابھای دریافتنی بھ تفصیل اشخاص و شرکتھا      
    **    فروش      
  **      عوامل کاھنده      
    **    عوامل افزاینده      
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