
  :فاکتور فروش

ت بـا بـایـن گزینـه ھـم بـرای ث. نتخاب کنيـدگزینه ثبت فاکتور فروش را ا "اسناد و رسيدھا"ت باز منوی ث

 .بارکد و ھم برای ثبت به صورت دستی عمل ميکند

 
 

 :انجام دھيدمراحل زیر را باید ت یک فاکتور فروش ببرای ث

تنظيم مـی شـود و  برنامهتاریخ توسط  .باشد جاری در سمت چپ، تاریخ را بررسی نمایيد که تاریخ روز - ١

اگر تاریخ اشتباه ھست باید تاریخ ميEدی وینـدوزتان را تصـحيح نمایيـد تـا ایـن  قابل ویرایش نيست پس

 .تاریخ ھم خودبخود تصحيح شود

 

 
" انبـار"بـرای تغييـر آن، روی کلمـه .زیر تاریخ ، انباری که کاM از آن خارج می شود مشخص شـده اسـت - ٢

 .کليک کنيد،در پنجره باز شده، کد انبار مورد نظرتان را در نظر بگيرید

 

 
  

  .را فشار دھيد enterھمين عدد را وارد کنيد و دکمه  ،سپس در جعبه متن کد انبار

  
  

ایـن شـماره .  قابـل دسـتکاری نيسـت شماره سند به صورت اتوماتيک توسط برنامه توليد مـی شـود و - ٣

مرجع پيگيریھای آینده این فاکتور است، پس اگر دارید فاکتورھای قدیمی خود را وارد سيستم می کنيد 



این شماره سند را در کنار کاغذ فاکتور  استفاده نمی کنيد ،حتما ،و یا به ھر دليلی از فاکتور خود برنامه

بتوانيـد بـه راحتـی ، در سيستم ی این فاکتور بازبينبعدھا در صورت نياز به فروش خود یادداشت کنيد تا 

 .سند خود را بازبينی کنيد

 

و یا اگر بـه طـور کـل از اسـناد عددی قابل تغيير است، اگر اسناد قدیمی را وارد می کنيد شماره فاکتور 

  .استفاده ميکنيد، شماره فاکتور آنھا را در اینجا وارد کنيد) که توسط برنامه توليد نميشود(دستی 

که اجازه نمی دھـد شـماره فـاکتور  فعال است "قبول نکردن شماره تکراری"گزینه به صورت پيش فرض 

 ثبت شود و در صورتی کـه تيـک کنـار آن را برداریـد برنامـه از شـما شـماره در نرم افزار به صورت تکراری

  . فاکتور تکراری را قبول می کند
  

 

ر فروش تبدیل کنيد از گزینه پيش فاکتورھا ،پيش فاکتور اگر ميخواھيد یک پيش فاکتور فروش را به فاکتو - ٤

 .بروید ٨مورد نظر خودتان را انتخاب کنيد و سپس به مرحله 

  

 .را انتخاب کنيد عنوان خریدار - ٥

 
را  enterوارد کنيـد و آن را )روبروی عنوان(خریدار کد خریدار را ميدانيد، در جعبه متن مربوط به کد چنانچه

کليـک  ،خریـدارکـد جعبـه مـتن  دروندرغير اینصورت  ،در روبروی کد نمایش داده شود خریداربزنيد تا نام 

اکنـون اگـر نـام خریـدار را .بـاز ميشـود "شـخاصت اليسـ" پنجـرهدر نتيجـه  را بزنيـد  enterکرده و دکمه 

ھمـان نـام ميدانيد در کادر خاکستری پایين پنجره کليک کنيد و چند حرف اول نام خریدار را تایپ کنيد تـا 

  .در ليست پررنگ شود

  



  
بر اسـاس  ،ھمچنين اگر نام مشتری برایتان اھميتی ندارید ميتوانيد از گزینه ھای تعریف شده سيستم

  "متفرقه "مثل  .مشتری استفاده کنيدبعنوان ،نوع خریدارتان 

  .اکنون بر روی نام خریدار دابل کليک نمایيد تا در فاکتور فروش بعنوان خریدار قرار بگيرد

در . بـاز شـود" معرفـی کـد حسـابھا" پنجرهرا بزنيد تا  f٢کليد  اگر ميخواھيد خریدار جدیدی تعریف کنيد 

پنجـره کـوچکی بـرای  را فشـار دھيـد تـا f٢مجـددا . یـداینجا امکان ویرایش حسابھای تعریف شده را دار

  .را بزنيد f٤را وارد کرده و برای ثبت آن کليد  خریدارد باز شود، اکنون مشخصات تعریف حساب جدی

  
پـيش فـرض بطـور باز است کـه  "ست اشخاصيل"اکنون تنھا پنجره .راببندید "معرفی کد حسابھا"پنجره 

را تازه تعریـف کـرده ایـد در " حسن پور"ميباشد،بنابراین اگر مشتری به نام براساس نام اشخاص مرتب 

برای حل این مشـکل روی عنـوان سـتون  ،و یافتن آن اندکی مشکل است می گيرد ليست قرار  MبEی

کليک کنيد تا براساس کد مرتب شود،اکنون آخرین سطر در ليسـت ھمـان سـطری اسـت  "حسابکد "

  . کرده ایدکه شما به تازگی تعریف 

  .تا در فاکتور فروش به عنوان خریدار قرار بگيرد اکنون روی نام مشتری دابل کليک نمایيد

 

 :کاMیی با مشخصات زیر را بعنوان مثال در نظر بگيرید - ٦

  

M٢   : کد کا               M٠٠٢                   :بارکدکا       

Mزیرگروه و مدل       چادر     : گروه کاM١٦٥ملی سایز     :کا  

  



  .کليک نمایيدبارکد /ر کادر مربوط به کدکاMد

 

 
  

خواھيد اگر مي.اگر از بارکدخوان استفاده می کنيد کافيست کدکاMی مربوطه را توسط بارکدخوان بخوانيد

بر  ابتدا.را فشار دھيد تا پنجره انتخاب کاM برایتان نمایش داده شود enterبصورت دستی ثبت کنيد دکمه

  .روی گروه کاMی مورد نظر خود کليک نمایيد

  

  
  

  .سپس در کادر پایين آن، بر روی سازنده مورد نظر خود کليک نمایيد

  

جو را تيدانيد آنرا تایپ کرده و دکمه جسخود را م بارکد کاMی، اگر مدل کاM جستجوی در قسمت اکنون 

  .تا کاMی مورد نظرتان در فاکتور فروش قرار بگيرد بزنيد

  
کليک نمایيد حروف تایپ شده اول آنرا تایپ کرده و سپس پشت  رفدر غير اینصورت ميتوانيد تنھا چند ح

  . مرتب شودبر اساس آن تا ليست 

  
  .شود در نھایت روی نام کاMی مورد نظر خود دوبار کليک نمایيد تا به ليست کاMھایتان اضافه

 

بـه گزینـه   tabبررسی کنيد که شرح کاM ھمان کاMیی باشد که مورد نظرتان ھست و سـپس بـا کليـد - ٧

 .تعداد بروید و تعدادی از کاMی خود را که ميخواھيد به فروش برسانيد تابپ کنيد

  
 

. کـرده ایـد نليست کاMھا برای قيمـت فـروش تعيـيھمان قيمتی است که در تعریف  ،واحد بھایگزینه 

ھمچنين می توانيد  .چناچه ميخواھيد آن را تغيير دھيد باید از ھمان گزینه ليست کاMھا استفاده نمایيد

  .برای ھمين کاMی خاص تخفيفی را بصورت درصدی درنظر بگيرید

 

ریـد اما اگر قصـد دا. اگر کاM در انبار موجود نباشد،به طور پيش فرض برنامه اجازه فروش آن را نمی دھد

 .را بردارید" قبول نکردن فروش کاM بدون موجودی انبار"اینکار ممکن شود تيک گزینه 

 



اگر ميخواھيد به مشـتری .جمع کل را نمایش می دھد مقداراقEم گزینه جمع در پایان ورود تمام کاMھا، - ٨

ور بـرای فـاکتھمچنـين ميتوانيـد  .اسـتفاده کنيـد )یا تخفيـف خریـد نقـدی(تخفيف بدھيد از گزینه تخفيف

ماليات و کارمزد باید بطور درصدی معين  .نمایيد کرایه حمل، ماليات ، و کارمزد تعيين ھزینه ھایی شامل

 . مقدار ھزینه ای را که مشتری باید به شما بپردازد نمایش ميدھد" قابل پرداخت"کادر  .شوند

  

  

  

 
  

امـا ابتـدا بایـد .بـه شـما بپـردازدھزینـه را ترکيبی از روشـھای نقـد،چک و یـا اقسـاطمشتری ميتواند به 

و " صـندوق دریافـت کننـده"صندوقی را که تمام این مبالغ به آن وارد ميشود را بـا کليـک بـر روی گزینـه 

 .انتخاب از ليست،انتخاب نمایيد

 

I. قـدی اسـتفاده ن پرداخـتاز گزینـه که بصـورت نقـد از مشـتری دریافـت مينمایيـد یت مقدارببرای ث

 .مایيدن

  

II.  عـات آن را از طریـق کليـک بـر روی  ،مشتری چک یا چک ھایی به شما پرداخت کرده چنانچهEاط

ھر ردیف از این قسمت مربوط بـه یـک چـک و شـامل . متن ھای قسمت چک ھا ثبت نمایيدجعبه 

بر روی این گزینه ھا بـا کليـد  .اطEعات پشت نمره چک،نام بانک،شعبه ،تاریخ و مبلغ چک ميباشد

tab  روی نام بانک که رسيدید کليـد .کنيدحرکتenter  را بزنيـد تـا ليسـت نـام بانـک ھـای معـروف

 .برایتان نمایش داده شود

  

پایين پس از اینکه تمام چک ھا را وارد کردید روی ردیفی خالی از چک ھا کليک کنيد تا گزینه ھای 

  .این قسمت به روز شوند

 

III. در ایـن . برای مشتری قسط ثبت کنيد از گزینه ثبت اقساط این فاکتور اسـتفاده کنيـداگر ميخواھيد

دستی تاریخ و مبلغ قسمت مانده فاکتور در کادر باM محاسبه می شود، سپس ميتوانيد به صورت 

یا با وارد کردن ميزان درصد بھره و تعداد اقساط در کادر پایين و کليک بر روی ، ن کنيد اقساط را تعيي

دکمه محاسبه اقساط از سيسـتم بخواھيـد تـا تعـداد و ھزینـه اقسـاط را بصـورت ماھيانـه برایتـان 

اگر  .کند می نرا یک ماه بعد از قسط قبلی تعيي در اینحالت سيستم تاریخ ھر قسط. محاسبه کند



 نموده وکليک دابل کليک کرده ،روی روز آن را تغيير دھيد،بر روی تاریخ  قسط خاصیمایليد تا تاریخ 

را فشار داده تا به قسمت ماه بروید و به ھمين ترتيب ماه و سال را ھـم  enterآن را تنظيم نمایيد،

بھـره "و " مبلغ مانده فاکتور قابل تقسـيط"در نھایت دقت کنيد که مجموع گزینه ھای .تنظيم نمایيد

 .برابر باشد" جمع اقساط"باید با گزینه " اضافه شده

 .تا از قسمت اقساط خارج شوید کليک کنيدحه اقساط دکمه خروج از صفروی 

 
 

اگـر در اینجـا گزینـه . در باMی دکمه ثبت اقساط،دکمه ای برای ثبت مشخصات خودروی حمل وجود دارد - ٩

در ، را انتخاب کردید،دیگر مقـدار موجـود در جعبـه مـتن کرایـه حمـل " کرایه حمل بر عھده ما می باشد"

 .ی شودجمع بدھی ھای مشتری لحاظ نم

 

 . ینه مانده به روز شودوقتی تمام اطEعات را ثبت کردید در جای خالی از صفحه کليک کنيد تا گز  -١٠

  

  
 

. خواھد شدمشتری بعنوان یک بدھکار ثبت یعنی مقدارمثبت غير صفری را نشان دھد ،اکنون اگرمانده 

ی نقددر اینصورت باید ببينيد آیا واقعا ميخواھيد مشتری بدھکار شود و یا اینکه شما در وارد کردن اعداد 

یعنی مجموع تمام این اعداد کمتر از مبلغی است که مشتری باید به شـما ، اشتباه کرده ایدھا چک یا 

توجه کنيد که اقساط بعنوان مبلغ پرداخت شده حساب نميشوند و این یعنی که در مبلغ مانـده  .بپردازد



در نظر گرفته اید رعایـت  ثبت قيمتھاھمان واحد پولی را که در  در ورود اعداد دقت کنيد. منظور شده اند

 .نمایيد

 

 . ی مانداکنون به پایان ثبت فاکتور فروش رسيده اید، تنھا چند نکته دیگر باقی م  -١١

امکانـات  ،از ميتوانيد برای صدور حواله خروج کاM از انبار و اضافه کردن توضيحی کلی در مورد این فـاکتور

مربـوط بـه "اگر این فاکتور مربوط بـه پـروژه ای خـاص مـی باشـد از قسـمت . پایين فاکتور استفاده کنيد

  .نام آن را انتخاب کنيد" پروژه

و نيز حداقل،حـداکثر و (عنی است که در محاسبات آخرین قيمت فروش به این م" ضبط قيمت ھا"گزینه 

قيمت ھای فروش این فـاکتور لحـاظ بشـوند،اگر مایـل بـه ایـن کـار نيسـتيد تيـک کنـار آن را  )متوسط آن

  .بردارید

از آن را بـه يـد و بـرای مثـال نسـخه ای چنانچه ميخواھيد از فاکتورھای توليد شده نرم افزار استفاده کن

  .را تيک بزنيد "چاپ فاکتور پس از ثبت "بدھيد، گزینه  مشتری

  

  
  

 . را بزنيد f٤اکنون برای ثبت فاکتور کليد  -١٢

  

  

  : کاتن

I. یی با قيمت فروش صفرMسيسـتم ردیـف مربـوط را حـذف ميکنـد  زیـرابه فروش برسانيد را  ،نميتوانيد کا

 .واجازه ثبت فاکتور را نميدھد

II.  ھا باید دقتMاز ل بکنيدچنانچه از بارکدخوان استفاده می کنيد در ھنگام ثبت کا Mحاظ عددی با که کدکا

 ١=٠٠١ : مثE.  بارکدکاM برابر باشد

  .زیرا در فاکتور فروش برای ورود کد کاM و بارکد کاM از یک جعبه متن استفاده می شود


