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  مقدمھ

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

این راھنما شامل آموزش ثبت انواع سند در سیستم . و کاربردی با توضیحات کامل تھیھ کنیم 

  .ھمچنین حسابداری انبار می باشد انبار فرآیند سازان ، نکات موجود در سیستم و 
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  :فصل اول 
  

    اطالعات پایه انبار

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

http://www.pdffactory.com


فرآیند سازان راهنماي سیستم انبار  
 

 9 

  

  انبار

در انبار و ورود و خروج ) ھا(سیستم انبار بھ منظور مدیریت بھتر انبار ، بررسی گردش کاال

با استفاده از این سیستم كلیھ كاربران .آنھا مورد استفاده سازمان ھا و موسسات قرار می گیرد 

درخواست ھاي خود  یاز روند درخواست كاالھاي خود آگاه شده و قادر بھ پیگیر یبھ آسان

  . خواھند بود

  : مزایای این سیستم

سیستم انبار فرآیند سازان بھ عنوان جزیی از سیستم یکپارچھ ی مالی فرآیند سازان مزایای 

  :نظیر منحصر بھ فردی دارد 

 امکان مشاھده گردش کاال 

 امکان گروھبندی کاالھا 

 امکان استفاده از واحد سنجش فرعی برای ھر کاال 

 در دسترس بودن گردش کاال در ھر سند 

 امکان تعیین ویژگی برای ھر کاال 

 امکان معرفی اجزاء ھر کاال 

 امکان معرفی کاالھای مشابھ 

 ...و  
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  انواع اسناد و عملیات در انبار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 موجودی ابتدای دوره

 اسناد خرید

 اسناد مصرف در مراکز

 اسناد پروژه

 اسناد فروش در انبار

 اسناد موقت در انبار

 سیستم انبار

ریالی اسناد اسناد تعدادی اطالعات پایھ  عملیات پایان سال 

 معرفی اشخاص

 معرفی شرکتھا

معرفی مراکز 
 ھزینھ

 معرفی پروژه

معرفی 
اعتبارات 
 اسنادی

 معرفی انبار

معرفی طبقھ 
 حساب

 معرفی کاال

تخصیص کاال 
انباربھ   

معرفی واحد 
 سنجش

 اسناد تولید

 اسناد دارایی ثابت

 اسناد ضایعات

تبدیل کاالاسناد   

 انتقال کاال

 اسناد امانی

 اسناد انبارگردانی

قیمتگذاری 
 اسناد وارده

قیمتگذاری 
 اسناد صادره

صدور سند 
 حسابداری

ساختار 
 انبارگردانی

عملیات پایان 
 سال انبار
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  معرفی کلیدھای اصلی 

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

در انواع  ، بھ معرفی کلی این کلیدھا و کاربردشانآشنایی با این کلیدھا و سادگی کار اینجا برای 

  :می پردازیم  فرم ھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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)  منتخبرکورد  

 فیلتر

(Elips) ورودی فرم جدید 

(Print) چاپ ، نمایش گزارش 

 طراحی گزارش

 رفتن بھ صفحھ یا رکورد بعدی
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  مسیر کلی ثبت اسناد در انبار

بھ در این قسمت . ثبت اسناد در سیستم انبار فرآیند سازان طی مسیر مشخصی پیش می رود 

  :کلی روند ثبت اسناد انبار را مشاھده می کنید  طور

  معرفی اشخاص )١

  معرفی شرکتھا )٢

  معرفی محل ھای جغرافیایی )٣

 معرفی پروژه )۴

  معرفی مرکز ھزینھ )۵

  معرفی انبار )۶

  معرفی واحد سنجش )٧

  معرفی ویژگی کاال )٨

 معرفی طبقھ حساب )٩

 معرفی کاال )١٠

 تخصیص کاال بھ انبار )١١

 اسناد وارده )١٢

 اسناد صادره )١٣

 قیمت گذاری اسناد وارده )١۴

 قیمت گذاری اسناد صادره )١۵

 صدور سند حسابداری )١۶
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  سیستم انبارورود بھ 

با این . سیستم انبار کلیک کنید  گزینھ یبرای ورود بھ سیستم انبار از منوی افقی سیستم روی 

  .کار منوی عمودی انبار در سمت راست صفحھ ظاھر می شود 

. 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 : اطالعاتی مانند 

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

  معرفی محل ھای جغرافیایی

:از مسیر زیر بھ فرم معرفی محل ھای جغرافیایی بروید 

  

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

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

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

  .کلیک کنید  روی انصراف در ھر قسمت اگر مایل بھ ادامھ نبودید ، برای 

منوی عمودی 
سیستم انبار

اطالعات 
عمومی سیستم

اطالعات پایھ 
سیستم

معرفی محل 
ھای 

جغرافیایی
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را بزنید ؛ سپس  ابتدا یکبار روی شاخھ ی مورد نظر کلیک کنید و سپس کلید حذفبرای 

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

  .تایید کنید 

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  برای پیدا کردن شاخھ یا زیر شاخھ ی مورد نظر ابتدا روی 

 ی مشخص 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 تمام . کلیک کنید 

  

*:نکتھ  

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

http://www.pdffactory.com


فرآیند سازان راهنماي سیستم انبار  
 

 15 

  * معرفی اشخاص حقیقی

  

اطالعات مورد نظر را در قسمت  .یک رکورد جدید ایجاد می شود  ا کلیک بر روی ب

.پایین فرم 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 

 

 

 

منوی عمودی 
سیستم انبار

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 چگونگی معرفی این موارد ، اختصاص دادن کد تفصیل را شرح خواھیم داد . تخصیص دھیم 
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  معرفی شرکت ھای حقوقی

  

  . اطالعات مورد نظر را در قسمت پایینی فرم وارد کنید زدن کلید  زاعد ب

  

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

  

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

در  بر روی کلید رکوردی کھ اطالعات شخص یا شرکت مورد نظر در آن قرار دارد ، 

کلیک کنید تا قسمت پایینی فرم  در فرم باز شده روی کلید .قسمت باالیی فرم کلیک کنید 

کلیک کنید برای انتخاب شھر مورد نظر روی کلید . برای وارد کردن اطالعات فعال شود 

منوی عمودی 
سیستم انبار

اطالعات 
عمومی سیستم

اطالعات پایھ 
سیستم

معرفی 
شرکت ھای 

حقوقی
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پس از  .پر کردن فیلدھای آدرس و شھر الزامیست  .شھر مورد نظر دابل کلیک کنید روی . 

 .ثبت ، اطالعات در گرید باالی فرم بھ نمایش در می آید 

 

 

  معرفی پروژه

  

التین  شرحوارد کردن  .اسم پروژه را در فیلدھای پایین فرم وارد کنید  بعد از کلیک روی 

  .اطالعات وارد شده را ثبت کنید  با زدن  .ضروری نیست 

  

  . قرار می گیرندبعد از ثبت ، اطالعات در رکورد جدید 

منوی عمودی 
سیستم انبار

اطالعات 
معرفی پروژهپروژهعمومی سیستم
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معرفی مرکز ھزینھ

  

  .را زده و اطالعات را در قسمت پایین فرم وارد کنید  کلید 

  

با کلیک بر روی قسمت مشخص شده ، لیستی از انواع مراکز باز می شود کھ می توانید بستھ 

  .کھ تعریف می کنید یکی از گزینھ ھا را با کلیک کردن انتخاب کنید  بھ نوع مرکزی

  

  .ینھ ی ایجاد شده را در گرید مشاھده کنید بعد از ثبت می توانید مشخصات مرکز ھز

منوی عمودی 
سیستم انبار

اطالعات 
معرفی مراکز مرکز ھزینھعمومی سیستم

ھزینھ
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  معرفی اعتبارات اسنادی

  

تعریف این اعتبارات در سیستم  .دن، در خریدھای خارجی استفاده می شوLCیا اسنادی اعتبارات 

  .حسابداری انجام می شود 

  .مورد نظر را در فیلد مربوطھ وارد کرده و آن را ثبت کنید  LC، شرح  Addبعد از زدن 

  

  

  

  

  

منوی عمودی 
سیستم 

حسابداری
سیستم 

حسابداری
اسناد 

حسابداری
اعتبارات 
اسنادی
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  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 با انتخاب ھر یک از تفصیل ھا ، مثال پروژه ، لیست تمام پروژه ھا

 .در گرید پایین نمایش داده می شود  اندگرفتھتفصیل ن

 

منوی عمودی 
سیستم 

حسابداری
سیستم 

حسابداری
ساختار سطوح 

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

.تفصیل ایجاد می شود  زدن 

  

  

  معرفی طبقھ حساب

  

سپس کد و شرح گروه طبقات را در گرید  کلیک کنید برای تعریف طبقھ حساب جدید روی 

  .وارد کنید 

منوی عمودی 
حسابداری انبارسیستم انبارسیستم انبار

کدینگ  ارتباط
حسابداری با 

انبار
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دارد کھ در صورت نیاز باید بھ ھر کدام کد معین  بخش ھای مختلفی وجوددر قسمت باالیی فرم 

  .مرتبط را اختصاص داد 

  

کلیک کنید تا لیست معین ھای تعریف شده باز شود ؛  برای انتخاب معین مورد نظر روی 

را بزنید و یا با دابل کلیک روی معین آن را  را انتخاب کرده و  گزینھ ی مورد نظرسپس 

  .  انتخاب کنید

« در ھر قسمت با توجھ بھ نام آن ، معین مربوطھ را انتخاب کنید بھ عنوان مثال در قسمت 

معین مربوط بھ موجودی کاال را انتخاب می کنیم و یا در بخش  »حساب موجودی کاالی واقعی 

پس از  .حساب مربوط بھ کاالھای در حال ساخت را قرار می دھیم » کار در جریان ساخت « 

  .کلیک کنید  saveای ثبت روی کلید اتمام کار بر
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« را مشاھده کنید ، در ستون  در صورتی کھ بخواھید کاالھای اختصاص داده شده بھ ھر طبقھ

 elipsدر سمت چپ سلول کلید روی ردیف مورد نظر کلیک کنید تا » لیست کاالھای مرتبط 

  .می توانید لیست کاالھا را مشاھده کنید  elipsظاھر شود ، با زدن 

 

  معرفی واحد سنجش

  

  .نام واحد سنجش مورد نظر را در قسمت پایینی فرم وارد کنید Addبعد از زدن 

با توجھ بھ نوع واحدی کھ تعریف می کنید مقیاس مناسب را از بین مقیاس ھای موجود انتخاب 

 *طول " در محاسبات سندھا از فرمول در صورتی کھ مقیاس متر مربع را انتخاب کنید  .کنید 

  .استفاده می شود) " عرض + طول * (  ٢" و با انتخاب مقیاس متر طول ، از فرمول " عرض 

  

  

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم انبارسیستم انبار

کاال
معرفی واحد 

سنجش
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  .می توانید لیست مقیاس ھا را مشاھده کنید  با زدن 

  

  

  .اطالعات را ثبت کنید  با کلیک روی . پر کردن فیلد شرح التین اجباری نیست 

  

  معرفی انبار

  

  .کلیک کنید ، سپس در قسمت پایینی فرم مشخصات انبار را وارد کنید  روی کلید 

  

  

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم انبارسیستم انبار

معرفی انبارھاانبار
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برای انتخاب شخص . اشخاص باز شود  کلیک کنید تا لیست ول انبار روی ئبرای انتخاب مس

 روی ردیف متناسب آن دابل کلیک کنید و یا روی ردیف یکبار کلیک کرده و سپس روی 

  .کلیک کنید 

  

کلیک کرده و متناسب با نوع انبار یکی را انتخاب  برای مشخص کردن نوع انبار روی 

  .کنید

  

قرار می گیرد اما در صورتی کھ بخواھید " فعال " وضعیت انبار بھ صورت پیش فرض روی 

شرح " پر کردن فیلد  .را عالمت بزنید " غیر فعال " انبار را غیر فعال تعریف کنید ، گزینھ ی 

  .الزامی نیست " التین 

  .را بزنید  Saveپس از وارد کردن اطالعات الزم ، برای ثبت کلید 
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  معرفی کاال

  

  . مشخصات کاالی جدید را در قسمت مربوطھ وارد کنید Addپس از زدن 

  

  

  

» کد کاال ، نام کاال ، نوع ، وضعیت ، واحد اصلی و طبقھ حساب « پر کردن فیلدھای 

کلیک کنید و از لیست باز شده گزینھ ی  برای انتخاب  نوع و وضعیت روی . الزامیست 

اگر در قسمت نوع گزینھ ی محصول را انتخاب کنید  .مورد نظر را با یک کلیک انتخاب کنید 

  .بھ فرم اضافھ می شود " گروه کاالی مواد اولیھ " و " تری گروه مش" ، دو قسمت 

رو بھ روی واحد اصلی می توانید لیست تمام واحد سنجش ھای تعریف شده  را  با زدن  

برای انتخاب طبقھ حساب ھم بھ . مشاھده کرده و واحد مناسب را با دابل کلیک انتخاب کنید 

  .ھمین ترتیب عمل کنید 

  .قابل ثبت باشد یا خیر در تنظیمات برنامھ می توان مشخص کرد کھ کد کاالی تکراری 

  .کلیک کنید  برای ثبت کاالی جدید روی 

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم انبارسیستم انبار

معرفی کاالکاال

*:نکتھ  
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  تخصیص کاال بھ انبار

  

ای تعریف شده را مشاھده می کنید و نام انبارھ" تخصیص کاال بھ انبار " در سمت راست فرم 

در گرید سمت چپ لیستی از کاالھایی کھ بھ آن انبار اگر روی یکی از انبارھا کلیک کنید ، 

  .اختصاص داده شده اند می توان دید 

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم انبارسیستم انبار

کاال
تخصیص کاال 

بھ انبار
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، روی انبار مورد نظر یک بار کلیک کنید ، سپس کلید برای اختصاص کاالی جدید بھ انبار 

) بھ جز کاالھایی کھ قبال بھ این انبار اختصاص داده اید ( را بزنید تا لیست تمام کاالھا را  

شما می توانید از این لیست چند کاال ھم انتخاب کنید ، اگر کاالھای مورد نظر .  مشاھده کنید

کنید  کاالھای مورد نظر را انتخاب) ↓ یا ↑ ( و  Shiftپشت سر ھم باشند می توانید با گرفتن 

ابتدا با یک بار کلیک و یا فشار دادن اما در صورتی کھ کاالھای مورد نظرتان متوالی نباشند 

Space  روی یکی از رکورد مورد نظر آن را انتخاب کرده وسپس برای انتخاب بقیھ رکوردھا

 روی دیگر رکوردھا بروید و با زدن) ↓ یا ↑ ( را پایین نگھ داشتھ و با کلیدھای  Ctrlکلید 

Space  یی کھ انتخاب کرده اید )ھا(الاکبرای تائید  .رکوردھای مورد نظرتان را انتخاب کنید

  .را بزنید  کلید 

  

  .را برای تائید نھایی بزنید  در فرم اصلی تخصیص کاال بھ انبار باز ھم کلید 

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

http://www.pdffactory.com


فرآیند سازان راهنماي سیستم انبار  
 

 29 

  

 معرفی محل فیزیکی کاال

 

 

محل ھای فیزیکی تعریف کرد و برای مشخص کردن مکان دقیق کاال می توان در این قسمت 

  .کاال را بھ این محل ھا تخصیص داد 

  . لیست تمام انبارھای تعریف شده را بھ صورت درختواره می بینید ، راست فرم در سمت

  

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم انبارسیستم انبار

انبار
محل  معرفی

فیزیکی
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، سپس در قسمت  نیدبرای تعیین زیر شاخھ برای ھر انبار ، ابتدا روی انبار مورد نظر کلیک ک

را کھ  رده و کلید مربوطھ کھ در تصویر فوق مشخص شده ، نام محل مورد نظر را وارد ک

  .در پایین صفحھ قرار دارد بزنید 

) در باالی صفحھ (  ی مورد نظر بھ محل تعریف شده ، روی کلید )ھا(برای تخصیص کاال

اختصاص دارند در یک فرم نمایش داده ھایی کھ بھ آن انبار کلیک کنید ؛ با این کار لیست کاال

  .می شود 

  

  

ی مورد نظر را در این لیست انتخاب کنید ؛ برای انتخاب چند رکورد متوالی از )ھا(الاک

)   + Ctrl↓یا ↑ (و برای انتخاب رکوردھای نامتوالی از کلیدھای  )  + Shift↓یا ↑ (کلیدھای 
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معرفی محل «در فرم اصلی  ھمچنین در ھمین فرم و سپس روی  .استفاده کنید 

  .کلیک کنید تا اطالعاتی را کھ وارد کرده اید در سیستم ثبت شود »فیزیکی

  گروھبندی اصلی کاال

  

  

  .گروھبندی کنید اساس موضوع دلخواه  دراین قسمت می توانید کاالھای مورد نظرتان را بر

  

برای این کار ابتدا در قسمت مشخص شده عنوان گروھبندی مورد نظر را وارد کنید ، سپس 

  ؛ برای تعریف زیر گروه ، تا گروھبندی ایجاد شود  کنیدکلیک در قسمت پایینی  روی 

  

منوی عمودی 
گروھبندی در سیستم انبارسیستم انبار

انبار
گروھبندی 
اصلی کاال
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و سرگروه مورد نظر کلیک کنید سپس نام زیر گروه را در قسمت مشخص شده وارد کنید روی 

کھ در پایین صفحھ قرار دارد   وجھ داشتھ باشید کھ با کلیک روی ت. کلیک کنید  روی 

  .زیر شاخھ ایجاد نمی کند و فقط در ھمان سطح درختواره شاخھ ی جدید اضافھ می کند 

را  ی ایجاد شده کلیک کنید و سپس کلید )یا زیر شاخھ ( برای تخصیص کاال ، روی شاخھ 

  .کھ در نوار باالی فرم قرار دارد بزنید تا لیست کاالھا را مشاھده کنید 

ی مورد نظر را در این لیست انتخاب کنید ؛ برای انتخاب چند رکورد متوالی از )ھا(کاال

)   + Ctrl↓یا ↑ (و برای انتخاب رکوردھای نامتوالی از کلیدھای )   + Shift↓یا ↑ (کلیدھای 

 »گروھبندی اصلی کاال«در ھمین فرم و ھمچنین در فرم اصلی  س روی سپ. استفاده کنید 

  .کلیک کنید تا اطالعاتی را کھ وارد کرده اید در سیستم ثبت شود 

  .در گروھبندی اصلی کاال ، ھر کاال را فقط می توان بھ یک گروه تخصیص داد         

  

  گروھبندی فرعی کاال

  

  

  .عمل کنید » گروھبندی اصلی کاال « طبق توضیحات قسمت برای ثبت گروه جدید ، 

*:نکتھ  

منوی عمودی 
گروھبندی در سیستم انبارسیستم انبار

انبار
گروھبندی 
فرعی کاال
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تنھا تفاوت گروھبندی فرعی با گروھبندی اصلی در این است کھ در گروھبندی اصلی امکان 

تخصیص یک کاال بھ چند گروه وجود ندارد در صورتیکھ در گروھبندی فرعی ، می توان 

 می تواند بھ یک یا چند گروه گروه ھای مختلف با موضوعات متفاوت ایجاد کرد و ھر کاال

  .تخصیص داده شود 

  اجزاء تشکیل دھنده کاال

  

  

  .از این قسمت برای مشخص کردن اجزاء مختلف کاال استفاده می شود 

  معرفی ویژگی کاال

  

  

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم انبارسیستم انبار

کاال
اجزا  تشکیل 

دھنده کاال

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم انبارسیستم انبار

کاال
معرفی ویژگی 

کاال
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برای این  . در این قسمت می توان ویژگی ھای مختلفی کھ کاال می تواند داشتھ باشد تعریف کرد

در نوار باالی صفحھ کلیک کنید تا یک رکورد جدید ایجاد شود ، سپس  کار ابتدا روی کلید 

  . را بزنید رکودھا ، کد و عنوان مورد نظر را وارد کرده و برای ثبت در قسمت مشخصات 

  

 افزودن شرح ویژگی ، ابتدا روی رکوردی کھ ایجاد کردید کلیک کرده و سپس کلید برای 

  کھ در نوار وسط فرم قرار دارد بزنید را
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  تخصیص ویژگی بھ کاال

  

  

  معرفی واحد سنجش فرعی

  

می توانید واحدھای در صورتی کھ یک کاال مقیاس ھای متفاوتی داشتھ باشد در این قسمت 

توجھ داشتھ باشید کھ در اینجا امکان معرفی واحد جدید  .مورد نظر را برای کاال تعریف کنید 

تعریف کرده اید ، " معرفی واحد سنجش " ندارید و فقط می توانید از بین واحدھایی کھ در 

  .واحدی را بھ عنوان واحد فرعی انتخاب کنید 

منوی عمودی 
اطالعات پایھ سیستم انبارسیستم انبار

کاال
معرفی واحد 
سنجش فرعی
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در  تمام کاالھا را مشاھده می کنید و لیست" معرفی واحد سنجش فرعی " در قسمت باالیی فرم 

دارد را می  Positionتخصیص داده شده بھ کاالیی کھ در قسمت باال ) ھای(قسمت پایین واحد 

  .بینید 

  

را کلیدبرای افزودن واحد سنجش بھ کاال ، ابتدا روی کاالی مورد نظر کلیک کنید سپس 

با کلیک روی سلول رکورد در . تا در قسمت پایینی فرم یک رکورد جدید ایجاد شود بزنید 

می توانید واحد سنجش  ظاھر می شود کھ با زدن این کلید Elipsکلید " واحد فرعی " ستون 

ھایی را کھ تعریف شده مشاھده کنید و یکی از آن ھا را بھ عنوان واحد فرعی برای کاال انتخاب 

عدد مناسب را وارد کنید ، بھ عنوان مثال اگر واحد اصلی یک " معادل " قسمت سپس در  .کنید 

 ١٠٠٠را انتخاب کنید ، در این قسمت باید عدد  کیلوگرمکاال گرم باشد و بخواھید واحد فرعی 

توسط سیستم پر می شود و واحد اصلی کاال را در اینجا قرار  "واحد " قسمت . را وارد کنید 

  .کلیک کنید  روی در آخر . می دھد 
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  :فصل دوم 
 

 اسناد تعدادي انبار
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  ثبت سند در سیستم انبار

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

ھر سند را بھ تفکیک سپس خصوصیات  دادهاین روند را توضیح  ثبت کلی سند پرھیز از تکرار

  .شرح می دھیم 

  :ی مختلفی تشکیل شده است اسناد انبار از قسمت ھافرم 

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

 .می باشد ... نام انبار ، تاریخ سند ، شماره سند و بخش وارد شود کھ شامل 

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

 .در آن وارد می شود ... کاال ، تعداد و 

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

 .استفاده می شود ... ھا و  سندسند ، حرکت روی 

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

 .نمایش داده می شود ردیف 

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

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

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

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

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

ھ صورت یک لیست نمایش داده می اسناد ب Headerاطالعات "لیست اسناد " زبانھ ی 

 .شود ، با دوبار کلیک روی ھر سند می توانید جزئیات آن سند را مشاھده نمایید 

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

  .؛ در این قسمت وارد کردن نام انبار و طرف مقابل ضروری است  وارد کنید Headerقسمت 

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

قسمت آیتم وارد کنید ؛ برای این کار ابتدا در رکورد جدیدی کھ ایجاد شده ، روی سلول مربوط 

لیستی از کاالھای تخصیص داده با زدن این کلید . ر شود ظاھ بھ کد کاال کلیک کنید تا کلید 

در . شده بھ انباری کھ انتخاب کرده اید نمایش داده می شود ، روی کاالی مورد نظر کلیک کنید 

پس از وارد کردن تمام اطالعات مورد نیاز ،  .ستون تعداد نیز عدد مورد نظر را وارد نمایید 

  . کلیک کنید  برای ثبت سند روی 

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

  .کنید 

کلیک  بخواھید برخی از اطالعات را تغییر دھید روی در صورتی کھ بعد از ثبت سند 

  . بعد از تغییر اطالعات ، برای ثبت کلید تایید را بزنید. کنید
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برخی موارد اجازه ی حذف سند را ندارید مثال در در . را بزنید  حذف سند کلید برای 

سندی کھ قصد اگر  ه باشید ، امکان حذف وجود ندارد و یاصورتی کھ از سند ، سند مبناداری زد

، امکان حذف  حذف آن را دارید ، وارده باشد و در صورت حذف سند موجودی کاال منفی شود

    .وجود نخواھد داشت 
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  موجودی ابتدای دوره

  

از سال گذشتھ بھ سال جدید منتقل می شود و ) ھا(موجودی کاالھای انبارمانده در آغاز ھر سال 

از  برای ثبت این موجودی در سیستم می توان. جزء اسناد وارده ی انبار بھ حساب می آید 

کھ در این صورت یک سند بھ صورت اتوماتیک در (  سال قبل استفاده کرداز انتقال موجودی 

موجودی راوارد  بھ صورت دستییا )بتدای دوره بر مبنای پایان دوره ثبت می شود موجودی ا

  . کرد

  . می شودو صدور سند حسابداری نندارد  سند موجودی ابتدای دوره طرف مقابل

  .وجود ندارد و ویرایش در صورتی کھ سند ، بر مبنای موجودی پایان دوره باشد ، امکان حذف

  

  از داخلخرید 

  

  .است " تفصیل " سند ، سند وارده محسوب می شود و طرف مقابل آن این نوع 

منوی عمودی 
موجودی ابتدای اسناد انبارسیستم انبارسیستم انبار

دوره

منوی عمودی 
خرید از داخلاسناد خریدسیستم انبارسیستم انبار
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  .موجود دارد " رسید موقت عمومی " و " بدون مبنا " در قسمت مبنا دو گزینھ ی 

  

  برگشت خرید از داخل

  

  .در این سند طرف مقابل ، تفصیل است 

  .ثبت کرد برگشت خرید از داخل را می توان بدون مبنا و یا بر مبنای خرید از داخل

  خرید از خارج

  

  .در خرید خارجی ، طرف مقابل اعتبارات اسنادی است 

  برگشت خرید از خارج

منوی عمودی 
برگشت خرید اسناد خریدسیستم انبارسیستم انبار

از داخل

منوی عمودی 
خرید از خارجاسناد خریدسیستم انبارسیستم انبار

منوی عمودی 
برگشت خرید اسناد خریدسیستم انبارسیستم انبار

از خارج
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کارکرد این سند مانند سند برگشت خرید از داخل است با این تفاوت کھ در این سند طرف مقابل 

  .اعتبارات اسنادی است 

  مصرف در مراکز

  

  

  برگشت از مصرف در مراکز

  

  مصرف در پروژه

  

  پروژهبرگشت از مصرف در 

منوی عمودی 
مصرف در اسناد مصرفسیستم انبارسیستم انبار

مراکز

منوی عمودی 
اسناد مصرفسیستم انبارسیستم انبار

برگشت از 
مصرف در 

مراکز

منوی عمودی 
مصرف در اسناد پروژهسیستم انبارسیستم انبار

پروژه

منوی عمودی 
اسناد پروژهسیستم انبارسیستم انبار

برگشت از 
مصرف در 
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  دریافت از پروژه

  

  برگشت بھ پروژه

  

  تحویل بھ فروش

  

  برگشت از فروش

منوی عمودی 
دریافت از اسناد پروژهسیستم انبارسیستم انبار

پروژه

منوی عمودی 
برگشت بھ اسناد پروژهسیستم انبارسیستم انبار

پروژه

منوی عمودی 
اسناد فروش در سیستم انبارسیستم انبار

انبار
تحویل بھ 
فروش

منوی عمودی 
اسناد فروش در سیستم انبارسیستم انبار

انبار
برگشت از 

فروش
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  رسید موقت انبار

  

  رسید موقت انباربرگشت 

  

  تحویل بھ سیستمدارایی

  

  دریافت از تولید

منوی عمودی 
اسناد موقت در سیستم انبارسیستم انبار

انبار
رسید موقت 

انبار

منوی عمودی 
اسناد موقت در سیستم انبارسیستم انبار

انبار
برگشت رسید 
موقت انبار

منوی عمودی 
اسناد دارایی سیستم انبارسیستم انبار

ثابت
تحویل بھ 

سیستم دارایی

منوی عمودی 
دریافت از اسناد تولیدسیستم انبارسیستم انبار

تولید
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  برگشت بھ تولید

  

  ارسال بھ تولید

  

  برگشت از تولید

  

  امانی ما نزد دیگران

منوی عمودی 
برگشت بھ اسناد تولیدسیستم انبارسیستم انبار

تولید

منوی عمودی 
ارسال بھ تولیداسناد تولیدسیستم انبارسیستم انبار

منوی عمودی 
برگشت از اسناد تولیدسیستم انبارسیستم انبار

تولید

منوی عمودی 
ارسال بھ تولیداسناد تولیدسیستم انبارسیستم انبار
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  دیگران نزد ما امانی

  

  برگشت امانی ما نزد دیگران

  

  برگشت امانی دیگران نزد ما

  

  تحویل ضایعات

منوی عمودی 
تحویل ضایعاتاسناد ضایعاتسیستم انبارسیستم انبار

منوی عمودی 
برگشت از اسناد تولیدسیستم انبارسیستم انبار

تولید

منوی عمودی 
ارسال بھ تولیداسناد تولیدسیستم انبارسیستم انبار

منوی عمودی 
برگشت از اسناد تولیدسیستم انبارسیستم انبار

تولید
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  برگشت ضایعات

  

  رسید ضایعات

  

  فروش یا بازیافت ضایعات

  

  حوالھ تبدیل کاال

منوی عمودی 
برگشت اسناد ضایعاتسیستم انبارسیستم انبار

ضایعات

منوی عمودی 
رسید ضایعاتاسناد ضایعاتسیستم انبارسیستم انبار

منوی عمودی 
اسناد ضایعاتسیستم انبارسیستم انبار

فروش یا 
بازیافت 
ضایعات

منوی عمودی 
حوالھ تبدیل اسناد تبدیل کاالسیستم انبارسیستم انبار

کاال
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  رسید تبدیل کاال

  

  حوالھ انتقال کاال

  

  رسید انتقال کاال

  

  ضافات انبارگردانیا

منوی عمودی 
رسید تبدیل کاالاسناد تبدیل کاالسیستم انبارسیستم انبار

منوی عمودی 
حوالھ انتقال انتقال کاالسیستم انبارسیستم انبار

کاال

منوی عمودی 
رسید انتقال انتقال کاالسیستم انبارسیستم انبار

کاال

منوی عمودی 
اسناد سیستم انبارسیستم انبار

انبارگردانی
اضافات 
انبارگردانی
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کاالیی کھ موجودی آن در انبار بیشتر از موجودی ثبت شده در سیستم است برای ثبت سند برای 

  .، باید از سند اضافات انبارگردانی استفاده کنید 

  .این سند طرف مقابل ندارد 

  کسورات انبارگردانی

  

این سند مانند اضافات انبارگردانی است با این تفاوت کھ برای ثبت کاالیی کھ موجودی انبار آن 

  .ثبت شده در سیستم کمتر است استفاده می شود  موجودیاز 

  

   

منوی عمودی 
اسناد سیستم انبارسیستم انبار

انبارگردانی
کسورات 
انبارگردانی
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 :سوملصف 
 

 سناد ریالیا

 انبار
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  .دادخواھیم توضیح کھ در ادامھ  روندی را طی کنیدباید برای ریالی کردن اسناد در سیستم انبار 

 اسناد وارده اسنادی ھستند کھ موجودی کاال را افزایش می دھند و بھ معنی وارد شدن کاال بھ

  .بھ عنوان مثال سند خرید سند وارده محسوب می شود . انبار می باشد 

کلیک کنید سپس در ستون  بروید و روی ی مربوط بھ کاالی مورد نظر ابتدا بھ سند وارده 

قیمتی را کھ در ستون  توجھ داشتھ باشید. (  قیمت مورد نظر را وارد کنید" مبلغ " و یا " فی " 

فی وارد می کنید سیستم بھ صورت اتوماتیک حاصلضرب آن را در تعداد محاسبھ کرده و در 

ستون مبلغ قرار می دھد و ھمچنین اگر قیمت را در مبلغ وارد کنید این عدد تقسیم بر تعداد شده 

  .نید کلیک ک سپس برای ثبت قیمت روی  ) .و حاصل آن در ستون فی قرار می گیرد 

  . تمام اسناد وارده ی کاال را بھ ھمین ترتیب قیمتگذاری کنید

  :بعد از قیمتگذاری اسناد وارده نوبت بھ قیمتگذاری اسناد صادره می رسد 

  قیمتگذاری اسناد صادره

  

یی کھ انتخاب می کنید طبق روش میانگین قیمتگذاری می )ھا(اسناد صادره ی کاال در این فرم

  .د صادره قرار داده می شود اسناشوند بھ این معنا کھ میانگین قیمت اسناد وارده ی قبلی برای 

منوی عمودی 
قیمت گذاری سیستم انبارسیستم انبار

در انبار
قیمت گذاری 
اسناد خروجی
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، در  یی را کھ باید قیمتگذاری شوند با زدن تیک مشخص کنید)ھا(ابتدا کاالبرای قیمتگذاری 

ریالی " گزینھ ی " برگشت از ریالی " و " ریالی کردن " صفحھ بین گزینھ ھای نوار باالی 

قیمت " از . کلیک کنید  را انتخاب کنید ، بعد از انتخاب تاریخ مورد نظر روی " کردن 

برای مشاھده ی . در قیمتگذاری پایان سال کاالھا استفاده می شود " گذاری اسناد پایان دوره 

کاردکس ریالی انبار رای اسناد وارده و صادره ی کاالھا می توانید از قیمت ھای ثبت شده ب

  .استفاده کنید 
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لصف 
 :چھارم

 

عملیات پایان 

 سال انبار
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  استقرار انبارگردانی

  

  

در قسمت  ابتدا از مسیر فوق وارد فرم استقرار انبارگردانی می شویم ، سپس با زدن 

  .باالیی فرم یک رکورد جدید ایجاد می کنیم 

منوی عمودی 
ساختار سیستم انبارسیستم انبار

انبارگردانی
 استقرار

انبارگردانی
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  .نام مورد نظر را برای روش انبار گردانی وارد کنید " روش انبار گردانی " در ستون 

در سلول ظاھر می شود ، با زدن این کلید گزینھ  کلید " دفعات شمارش " با کلیک در قسمت 

با توجھ بھ . نمایش داده می شوند " ارشی سھ شم" و " دو شمارشی " ، " یک شمارشی " ھای 

از این قسمت برای تعیین . روشی کھ تعریف می کنید یکی از این گزینھ ھا را انتخاب نمایید 

  .دفعات شمارش کاالھای انبار در مراحل بعدی استفاده می شود 

  .ند را انتخاب کنید لیست شمارش دوم و سوم غیر فعال می ما" یک شمارشی " اگر گزینھ ی 

را انتخاب کنید لیست شمارش دوم فعال شده و لیست شمارش " دو شمارشی " اگر گزینھ ی  

  .سوم غیر فعال می ماند 

  .را انتخاب کنید لیست شمارش دوم و سوم فعال می شوند " سھ شمارشی " اگر گزینھ ی 

ش شمارش کھ می خواھید با این رو) ھایی(حداقل موجودی انبار" حداقل موجودی " در ستون 

بھ عنوان مثال اگر مایل باشید با روشی کھ تعریف می کنید فقط کاالھای . کنید ، وارد کنید 

را  ٢٠٠عدد باشد ، در این ستون عدد  ٢٠٠انبارھایی را شمارش کنید کھ حداقل موجودی آن 

  .وارد می کنید 

خواھید با این  کھ می) ھایی(حداقل موجودی ریالی انبار" حداقل موجودی ریالی " در ستون 

بھ عنوان مثال اگر مایل باشید با روشی کھ تعریف می کنید . روش شمارش کنید ، وارد کنید 

لایر باشد ، در این  ۵٠٠٠فقط کاالھای انبارھایی را شمارش کنید کھ حداقل موجودی ریالی آن 

  .لایر را وارد می کنید  ۵٠٠٠ستون عدد 
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کھ می خواھید با این روش ) ھایی(الھای انبارحداقل گردش کا" حداقل گردش " در ستون 

بھ عنوان مثال اگر مایل باشید با روشی کھ تعریف می کنید فقط . شمارش کنید ، وارد کنید 

باشد ، در این ستون عدد  ٢کاالھای انبارھایی را شمارش کنید کھ حداقل تعداد گردش کاالھایش 

  .را وارد می کنید  ٢

ھای انبار را بدون در نظر گرفتن حداقل موجودی ، حداقل در صورتی بخواھید تمام کاال

  .را وارد کنید  ٠موجودی ریالی و حداقل گردش شمارش کنید ، در این ستون ھا عدد 

اگر روش انبار گردانی را یک شمارشی تعریف کنید ، انبارھای مربوطھ را فقط یکبار می توان 

  .شمارش کرد 

ی تعریف کنید ، انبارھای مربوطھ را دو بار می توان اگر روش انبار گردانی را دو شمارش

با در نظر گرفتن شرایط ( شمارش کرد ، بھ اینصورت کھ در شمارش اول تمام کاالھای انبار 

برای ثبت تعداد شمارش شده آماده می شوند ؛ برای ... ) تعریف شده مانند حداقل موجودی و 

لیست " شرکت داشتھ باشند ، باید در قسمت اینکھ تعیین کنید چھ کاالھایی در شمارش دوم 

  .گزینھ مورد نظر را انتخاب کنید" شمارش دوم 

، تمام کاالھایی کھ اولین بار شمارش شده اند " کلیھ کاالھای شمارش اول " با انتخاب گزینھ ی 

  .در شمارش دوم نیز شرکت می کنند 

انتخاب کنید ، کاالھایی در دومین را " مغایرت بین شمارش اول و موجودی " اگر گزینھ ی 

شمارش خواھند آمد کھ تعداد شمارش اولشان با موجودی ثبت شده در سیستم مغایرت داشتھ باشد 

.  
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اگر روش انبار گردانی را سھ شمارشی تعریف کنید ، انبارھای مربوطھ را سھ بار می توان 

با در نظر گرفتن شرایط (  شمارش کرد ، بھ اینصورت کھ در شمارش اول تمام کاالھای انبار

برای ثبت تعداد شمارش شده آماده می شوند ؛ برای ... ) تعریف شده مانند حداقل موجودی و 

لیست " اینکھ تعیین کنید چھ کاالھایی در شمارش دوم شرکت داشتھ باشند ، باید در قسمت 

کنید چھ کاالھایی در ھمچنین برای اینکھ تعیین . گزینھ مورد نظر را انتخاب کنید" شمارش دوم 

گزینھ مورد نظر را " لیست شمارش سوم " شمارش سوم شرکت داشتھ باشند ، باید در قسمت 

  .انتخاب کنید

، تمام کاالھایی کھ اولین بار شمارش شده اند " کلیھ کاالھای شمارش اول " با انتخاب گزینھ ی 

  .در شمارش سوم نیز شرکت می کنند 

، تمام کاالھایی کھ دومین بار شمارش شده اند " کاالھای شمارش دوم  کلیھ" با انتخاب گزینھ ی 

  .در شمارش سوم نیز شرکت می کنند 

را انتخاب کنید ، کاالھایی در سومین شمارش خواھند " مغایرت اول و موجودی " اگر گزینھ ی 

  .آمد کھ تعداد شمارش اولشان با موجودی ثبت شده در سیستم مغایرت داشتھ باشد 

را انتخاب کنید ، کاالھایی در سومین شمارش خواھند " مغایرت دوم و موجودی " گزینھ ی  اگر

  .آمد کھ تعداد شمارش دومشان با موجودی ثبت شده در سیستم مغایرت داشتھ باشد 

را انتخاب کنید ، کاالھایی در دومین " مغایرت بین شمارش اول و موجودی " اگر گزینھ ی 

عداد شمارش اولشان با موجودی ثبت شده در سیستم مغایرت داشتھ باشد شمارش خواھند آمد کھ ت

.  
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را انتخاب کنید ، کاالھایی در سومین شمارش خواھند آمد " مغایرت اول و دوم " اگر گزینھ ی 

  .کھ تعداد شمارش اولشان با تعداد شمارش دومشان مغایرت داشتھ باشد 

  .در قسمت باالی فرم کلیک کنید  د پس از وارد کردن اطالعات ، برای ثبت روی کلی

برای تخصیص انبار بھ روش انبارگردانی ، ابتدا در قسمت باالی فرم روی ردیف روش مورد 

کلیک کنید تا یک رکورد جدید  نظرتان کلیک کنید ، سپس در قسمت پایین فرم روی 

  .اضافھ شود 

روی این کلید لیست انبارھا را  ظاھر شود ، با کلیک در ستون نام انبار کلیک کنید تا کلید 

در  روی انبار مورد نظر دابل کلیک کرده و سپس  برای ثبت روی . مشاھده خواھید کرد 

توجھ داشتھ باشید کھ در یک روش انبارگردانی ھر انبار را فقط یکبار . پایین فرم کلیک کنید 

  .می توان تخصیص داد 

  

  معرفی دوره انبارگردانی

  

سپس در پایین فرم ، اطالعات مربوط را در . کلیک کنید  برای ایجاد رکورد جدید روی 

در بخش  با کلیک روی . قسمت ھای نام دوره ، مسئول دوره و تاریخ دوره وارد کنید 

منوی عمودی 
ساختار سیستم انبارسیستم انبار

انبارگردانی
معرفی دوره 
انبارگردانی
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مسئول دوره ، لیست اشخاص و شرکت ھا را مشاھده می کنید با دابل کلیک روی رکورد مورد 

  .کلیک کنید  سپس روی . را انتخاب کنید  نظر ، مسئول مورد نظر
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در یک دوره برای انتخاب کاالھا برای شمارش در انبارگردانی ، ابتدا روی رکورد دوره مورد 

  .را بزنید )  ( نظر کلیک کنید سپس کلید ویرایش 

د ظاھر شود ، با زدن این کلید فرم جدیدی مانن در ستون انتخاب کاال کلیک کنید تا کلید 

  .تصویر زیر باز می شود 

  

در این فرم باید انباری را کھ بھ یکی از روش ھای انبارگردانی اختصاص داده اید انتخاب کنید 

در پایین فرم کلیک کنید ، سپس در رکورد ایجاد شده در ستون روش  ابتدا روی کلید 

کلید می توانید لیست در این سلول ظاھر شود ؛ با زدن این  انبارگردانی کلیک کنید تا کلید 

انبارھا را در سمت راست فرم و روش ھای انبار گردانی مخصوص انبار انتخاب شده را در 

  .سمت چپ مشاھده کنید 
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را در پایین  ابتدا روی انبار مورد نظر و سپس روش انبار گردانی کلیک کنید و بعد کلید 

منتقل خواھد شد ، در این فرم ھم کلید با این کار اطالعات مورد نیاز بھ فرم قبلی . فرم بزنید 

  . را برای ثبت اطالعات بزنید  

برای انتخاب کاال بھ منظور شمارش در انبار گردانی ، روی ردیف انبار مورد نظر کلیک کرده 

فرم جدیدی باز می شود کھ می توانید تمام . در باالی فرم را بزنید " انتخاب کاال " و بعد کلید 

در ) با توجھ بھ شرایطی کھ در فرم استقرار انبار گردانی تعریف کرده اید ( ا کاالھای انبار ر

آن مشاھده کنید و سپس کاالھایی را کھ مایلید در انبار گردانی شمارش شوند ، بھ این صورت 

  :انتخاب کنید 

  .استفاده می شود  برای منتقل کردن تمام کاالھا از دکمھ ی  -

برای انتخاب کاالھای متوالی ابتدا . ( استفاده کنید  برای انتقال یک یا چند کاال از دکمھ  -

روی اولین رکورد کلیک کرده و با پایین نگھ داشتن کلید موس ، آن را تا رکورد مورد نظر 

الی برای انتخاب کاالھای نا متو. استفاده کنید  Shift+ ↑ ، ↓ بکشید و یا از کلید ھای ترکیبی 

  . )را پایین نگھ داشتھ ، سپس روی رکورد ھای مورد نظر کلیک کنید  Ctrlکلید 

  .کلیک کنید  برای برگرداندن تمام کاالھایی کھ انتخاب شده است ، روی کلید  -

  .کلیک کنید  برای برگرداندن یک یا چند کاال روی کلید  -

" رش شده ی کاالھا ، بھ فرم اصلی بعد از انجام انبار گردانی برای وارد کردن مقادیر شما

بروید و پس از زدن کلید ویرایش ، در دوره ی مورد نظر در " معرفی دوره انبار گردانی 
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در این سلول ظاھر شود ؛ با کلیک روی این  elipsکلیک کنید تا کلید "شمارش انبار " ستون 

آن ھا را ثبت کردید " الاک  انتخاب" کلید ، لیست انبارھا و روش ھای انبارگردانی کھ در قسمت 

  .، مشاھده می کنید 

برای وارد کردن مقادیر شمارش شده ی کاال طی انبارگردانی ، ابتدا روی رکورد انبار مورد 

نظر کلیک کنید ؛ بستھ بھ نوع انبار گردانی آن انبار ، در نوار باالی صفحھ کلید ھایی در 

ر روش انبار گردانی یک شمارشی باشد ، در اگ: دسترس شما قرار می گیرد ؛ بھ عنوان مثال 

قرار دارد در این صورت شما با زدن این کلید لیست کاالھایی را " شمارش اول " این نوار کلید 

کھ برای شمارش انتخاب کرده اید مشاھده می کنید ،پس از وارد کردن عدد مورد نظر در ستون 

  .کلیک کنید برای ثبت روی " مقدار " 

ھم در روشھای انبار گردانی دو شمارشی و سھ " شمارش سوم " و " شمارش دوم " ، کلید ھای 

  . شمارشی بھ این نوار اضافھ می شوند 

اجازه ) حتی یک کاال ( اگر در روش دو شمارشی ، مقادیر شمارش اول را وارد نکرده باشید 

صورتی کھ مقدار توجھ داشتھ باشید کھ در . ثبت مقدار در شمارش دوم را نخواھید داشت 

ھمچنین اگر بعد از وارد . را برای این کاال وارد کنید "  ٠" کاالیی صفر است ، حتما عدد 

کردن مقادیر شمارش اول ، حداقل برای یک کاال در شمارش دوم مقدار وارد کنید ، امکان 

روش . ویرایش مقادیر شمارش اول وجود ندارد مگر تمام اعداد را در شمارش دوم پاک کنید 

 .سھ شمارشی ھم بھ ھمین صورت خواھد بود 
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برخی مواقع موجودی ثبت شده ی یک کاال در سیستم ، با مقدار شمارش شده طی انبارگردانی 

مطابقت ندارد ؛ برای تصحیح اطالعات سیستم باید سندی ثبت شود تا مقدار اختالف موجودی 

در فرم " صدور سند " سند  در قسمت  این. سیستم و موجودی واقعی کاال در انبار صفر شود 

اضافات "معرفی دوره ، بستھ بھ مثبت یا منفی بودن مقدار اختالف در یکی از سندھای 

  .ثبت می شود " کسورات انبارگردانی"یا " انبارگردانی

بروید و پس از زدن " معرفی دوره انبار گردانی " بعد از ثبت مقادیر کاالھا  ، بھ فرم اصلی 

در این  elipsکلیک کنید تا کلید "صدور سند " یش ، در دوره ی مورد نظر در ستون کلید ویرا
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سلول ظاھر شود ؛ با کلیک روی این کلید ، لیست انبارھا و روش ھای انبارگردانی کھ در 

روی رکورد مورد نظر کلیک . آن ھا را ثبت کردید ، مشاھده می کنید " انتخاب کاال " قسمت 

را بزنید تا در صورت وجود مغایرت بین " کسورات " و " اضافات " ی کنید و سپس کلید ھا

  .موجودی سیستم و موجودی واقعی در انبار ، سند مربوطھ ثبت شود 
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