تعریف علم حسابداری
ماهیت حساب ها :
گروه حساب ها

:حسابداری علم یا هنر تجمیع  ,تلخیص ،طبقه بندی و ثبت رویدادهای مالی می باشد .

حساب ها از لحاظ ماهیت دو دسته می باشند  )1:بدهکار )2 .بستانکار.

 :حساب ها به دوگروه تقسیم می شوند  )1 :حسابهای دائمی  )2 .حسابهای موقت.

حساب های موقت

 :حساب هایی هستند که مانده آن ها در پایان سال به حساب خالصه سودوزیان بسته می شود .

حساب های دائمی

 :حساب هایی هستند که مانده آنها در پایان سال به حساب تراز اختتامی بسته می شود و طی سند افتتاحیه به

دوره ی مالی بعدی منتقل می شود .

حساب ها ی دائمی با ماهیت بدهکار :
کلیه داراییها

 :که به سه دسته تقسیم می گردد:

 )1داراییهای جاری :دارائی هایی که سهل الوصول تر به پول نقد است .

عنوان حساب

بدهکار( :لاير)

صندوق

××

بانک

××

حسابهای دریافتنی

××

اسناد دریافتنی

××

ملزومات

××

جمع داراییهای جاری

بستانکار(لاير)

********

)2داراییهای ثابت  :آن دسته از دارائیهایی که عمر مفیدی بیش از یک دوره مالی داشته باشند.
عنوان حساب

بدهکار( :لاير)

ساختمان

××

زمین

××

اثاثه

××

ماشین آالت

××

وسایل نقلیه

××

جمع دارائیهای ثابت :

xxxxx

بستانکار(لاير)

 )3داراییهای نامشهود :دارا ئیهایی که قابل شهود نمی باشند .
عنوان حساب

بدهکار( :لاير)

حق سرقفلی

××

حق اخترا

××

حق االمتیاز

××

جمع دارائیهای نامشهود

بستانکار(لاير)

xxxxx

حساب های دائمی با ماهیت بستانکار:
بدهی

ها :کلیه دیون و مطالبات طرف حساب ها که از لحاظ موعد تسویه به دسته تقسیم می شود:

 )1بدهی های کوتاه مدت :بدهی هایی که تاریخ سررسید آن ها کمتر از یک دوره مالی باشد.
عنوان حساب

بستانکار(لاير)

بدهکار(لاير)

حسابهای پرداختنی

××

اسناد پرداختنی

xx
:

جمع بدهی های کوتاه مدت

××××

 )2بدهی های بلند مدت  :بدهی هایی که تاریخ سررسید آن ها بیش تر از یک دوره مالی می باشد.
عنوان حساب

بستانکار(لاير)

بدهکار(لاير)

وام های بلند مدت پرداختنی

××

اسناد پرداختنی بلند مدت

××

جمع بدهی های بلند مدت :

xxxxx

جمع کل بدهی ها:

سرمایه

xxxxx

:آورده نقدی یا غیر نقدی صاحب یا صاحبان موسسه جهت شروع به کار.

سرمایه اول دوره :

xxxxx

جمع بدهی ها و سرمایه :

xxxxx

)2حساب های موقت  :حساب هایی هستند که مانده آن ها به دوره بعد منتقل نمی گرددودر پایان سال به حساب خالصه سود و
زیان بسته می شوند.

حسابهای موقت باماهیت بدهکار :
 (1برگشت از فروش

 (2تخفیفات نقدی فروش

 (3برداشت

 (4هزینه ها

حسابهای موقت با ماهیت بستانکار :
 (2فروش

 (1درآمد

 (3برگشت از خرید

 (4تخفیفات نقدی خرید

در نرم افزار هلو کلیه حساب ها در قسمت سرفصل جدید در سه سطح تعریف شده است :
 )1حساب های کل  :قرمز رنگ و با کد سه رقمی که بیان کننده عنوان اصلی حساب ها می باشند.
 )2حساب های معین  :سبز رنگ وبا کد هفت رقمی که معین کننده حساب های کل می باشند.
 )3حساب های تفضیلی  :آبی رنگ و با کد یازده رقمی که تفضیل کننده حساب های معین می باشند.
نکته  )1اگر حسابی در قسمت سرفصل جدید تعریف شده باشد تنها زمانی در صورت های مالی منعکس می گردد که برایش سند
خورده باشد.
نکته  )2اگر حسابی در سر فصل ها تعریف نشده باشد ولی نیاز به سند زدن باشد می توانیم از طریق منو تعیین حساب جدید به
سیستم بیافزاییم.

نحوه ایجاد حساب در منو سرفصل جدید :
حساب کل

 :تعین حساب جدید  /ورود کد کل  /تایپ عنوان حساب(.F2/هرگاه حساب کل تعریف نماییم ماهیت و گروه حساب را

نیز خودمان تعیین می کنیم ).

حساب معین :

روی حساب کل مورد نظر کلیک می نماییم  /تعین حساب جدید  /ورود کد معین  /تایپ عنوان حساب( .F2/حساب

های معین اولین سطح گردش حساب ها می باشند اگر حسابی تک گردشی هم باشد به نام همان حساب کل برایش معین ایجاد می
نماییم ).

حساب تفضیلی

 :ر وی حساب معین مورد نظر کلیک می نماییم  /تعین حساب جدید  /ورود کد تفضیلی  /تایپ عنوان حساب.F2/

( هرگاه برای یک حساب معین حسابی در سطح تفضیلی تعریف نماییم حساب معین مربوطه از گردش معا مالتی خارج می گردد).

(در ابتدای دوره که نرم افزار خام است  5مورد اطالعات را وارد نموده و سند افتتاحیه را ثبت می نماییم).

این موارد عبارتند از :

 )1معرفی اشخاص :
افرادی که به هر دلیلی مانده حساب بدهکار یا بستانکار دارند .از منو اطالعات اول دوره /معرفی اشخاص  /طرف حساب
جدید را انتخاب می نماییم پس از تایپ نام طرف حساب در قسمت تراز نسیه ا ول دوره مبلغ تعهد طرف حساب را قرار می
دهیم  .در قسمت مشخصات شخصی کلیه مشخصات فردی طرف حساب را وارد می نماییم .در قسمت مشخصات مالی اگر به
هر طرف حساب درصد مشخصی تخفیف می دهیم ثبت می نماییم در غیر این صورت در هر فاکتور مشخص می گردد.

در تعریف نوع حساب مشخص م ی نماییم که این فرد خریدار است  ،فروشنده  ،یا واسطه اگر همیشه با یک درصد خاص
پورسانت دریافت می نماید در این قسمت درصد پورسانت را مشخص می نماییم در غیر اینصورت درصد را در فاکتور
مشخص می نماییم .

 )2افتتاح حساب های بانکی  +موجودی بانک ها و صندوق :
از منو اطالعات اول دوره  /معرفی حساب ها و چک ها /افتتاح حساب های بانکی  /بانک جدید را انتخاب نموده و مشخصات بانک
مفتوحه را وارد می نماییم  .در منو بانک ها فقط بانک های دولتی به صورت پیش فرض تعریف شده است هر شرکت خصوصی
یا موسسه مالی و اعتباری قبل از افتتاح ابتدا تعریف می گردد .

برای ثبت مبلغ موجودی بانک ها و صندوق :
از منو اطالعات اول دوره /معرفی حساب ها وچک ها /موجودی بانک ها و صندوق .پس از ورود مبلغ موجودی با  F2تأیید می نماییم.

)3چک های داده شده و چک های گرفته شده دوره قبل :
از منو اطالعات اول دوره  /معرفی حساب ها و چک ها /چک های داده شده یا چک های گرفته شده سال قبل .
چک هایی که به هر دلیل دریافت یا پرداخت شده باشد ولی تاریخ سررسید آن بعد از شروع کار با نرم افزار باشد ثبت می نماییم
 .اگر پشت نمره نداشتیم به صورت پیش فرض عدد یک را قرار می دهیم .اگر این طرف حساب قبأل تعریف نشده باشد با دوبار کلید
 F7طرف حساب مذبور را تعریف می نماییم ولی در قسمت تراز نسیه اول دوره مبلغی قرار نمی دهیم .اگر اسناد دریافتنی باشد
ماهیت این طرف حساب بدهکارواگر اسناد پرداختنی باشد ماهیت بستانکار می گیرد.پس ازورود کلیه مشخصات چک  ،باکلید F2
تأیید می نماییم.

 )4موجودی کاالی انبار  +کدینگ کاال  +تیپ قیمت فروش :
الف) افزودن گروه اصلی :در این نرم افزار از یک تا  99گروه اصلی را می توان تعریف نمود  .برای این منظور از منو
اطالعات اول دوره /کاالی اولیه انبار/گروه بندی کاال .افزودن گروه اصلی جدید با کلید  F6که معموأل مرکز تجمع کاال می باشد.
ب)افزودن گروه فرعی  :در این نرم افزار از یک تا  99گروه فرعی برای هر یک گروه اصلی می توان تعریف نمود .برای این
منظور از منو اطالعات اول دوره  /کاالی اولیه انبار/گروه بندی کاال .افزودن گروه فرعی جدید با کلید  F6که نوع کاال می باشد را
تعریف می نماییم .

ج) تعریف کاال

 :در این نرم افزار از یک تا  999کاال برای هر یک گروه فرعی می توان تعریف نمود.

برای این منظور از منو اطالعات اول دوره  /کاالی اولیه انبار/کاالی اولیه انبار /افزودن کاالی جدید با کلید  F7که انوع کاال های
موجود در انبارمی باشد را تعریف می نماییم  .در ابتدای دوره میانگین قیمت خرید را وارد می نماییم برای این منظور ارزش واقعی
کاالهای انبار تقسیم بر تعداد کاال های موجود م ی شود  .برای هرکاال می توانیم بیش از یک قیمت فروش قراردهیم که به این عمل
تیپ قیمت فروش می گویند  .در قسمت مشخصات فنی کلیه مشخصات فنی کاال را وارد می نماییم.درقسمت مشخصات تنظیمی حداقل
و حد اکثر موجودی انبار را مشخص می نماییم.پس از ورود کلیه کاالها با کلید  F2تأیید و خروج .
برای ثبت تاریخ سند افتتاحیه از منو اطالعات اول دوره /انتهای عملیات اول دوره/در قسمت تاریخ تنظیم سند  /تاریخ شروع کاربا
نرم افزار را وارد می نماییم و و با تأیید  F2نرم افزار بسته می شود  .پس از اجرای مجدد نرم افزار وارد عملیات طی دوره شده و
همه منوها فعال می شود.

کارهای خدماتی:
کارهای خدماتی برای اینکه در فاکتور فروش اعمال گردد ابتدانیاز به تعریف دارد .برای این منظور از منو عملیات مرتبط به کاال
/کارهای خدماتی /جدید /خدمات مورد نظر را تعریف و با  F2تأیید می نماییم.

صدور فاکتور:
فاکتورخریدوفروش )
طی دوره فقط با صدور فاکتور خرید و فروش می توانیم در موجودی انبارها تأثیر گذار باشیم.
برای ثبت فاکتور از منو عملیات مرتبط به کاال /صدور فاکتور /فاکتور خرید /فروش.
اگر طرف حساب مربوطه تعریف نشده باشد ابتدا با دو بار  F7طرف حساب فاکتور را تعریف می نماییم

.پس ازتنظیم تاریخ

صدوردر قسمت عنوان کاال کلیک نموده ونام کاالی مورد نظررا انتخاب وتعدادوقیمت خرید یا فروش را مشخص می نماییم .برای
مشخص نمودن نحوه تسویه  F2رامی زنیم .صفحه گشوده شده امورمالی نامیده می شود .روال تسویه در امور مالی به شرح زیر
می باشد:
)1تخفیف:اگرریالی باشد تایپ می کنیم  .اگردرصدی باشد روی مربع کنار تخفیف کلیک کرده و درصد تخفیف مورد نظر را مشخص
می نماییم.
 )2نقد :مبلغی که به صورت نقدی از صندوق پرداخت می گردد.
 )3چک :روی معرفی چک کلیک نموده ومشخصات چک را ثبت می کنیم  .اگر برای یک معامله نیاز به معرفی بیش از یک چک
باشد پس از معرفی چک اول کلید جدید را می زنیم و چک های بعدی را معرفی می نماییم پس از تعریف تمام چک ها با  F2تایید
می نماییم.
 )4خرج چک :برای خرج چک مشتریان روی لیست چک ها کلیک می نماییم چک مربوطه را انتخاب و با F2خرج می نماییم.
 )5نسیه  :مبلغی از معامله که به حساب اعتباری طرف حساب اضافه می گردد.
پس از اینکه مبلغ فاکتور کامأل تسویه شد کلید  F2فعال شده و فاکتوررا تأیید می نماییم.

فاکتوربرگشت ازخریدو برگشت ازفروش )
در صدور فاکتورهای برگشتی نام طرف حساب را انتخاب می نماییم زیرا به واسطه معامله ای که از قبل داشته اند در سیستم
موجود می باشند.کاالهای مورد نظر را انتخاب نموده وبنا به نحوه تسویه امورمالی را مشخص می نماییم.

پیش فاکتور(
پیش فاکتور نوعی پیشنهاد فروش بوده که ممکن است مورد توافق مشتری قرارنگیرد.به همین دلیل تا روزی که کاالیی از انبار
خارج نشده هیچ ثبتی در دفاتر ندارد.
برای ثبت پیش فاکتور از منو عملیات مرتبط به کاال  /صدور فاکتور  /پیش فاکتور /اقالم پیش فاکتور را ثبت و با

 F2تأیید می

نماییم .هرگاه توافقات الزم با اقالم پیش فاکتورصورت گرفت وارد فاکتور فروش می شده و راست کلیک می نماییم با انتخاب گزینه
تبدیل استعالم به فاکتور فروش صفحه انتخاب پیش فاکتور گشوده می گردد.برای پیش فاکتور منتخب تیک آماده تحویل تبدیل به
فاکتوررا قرار می دهیم .ودر پایین صفحه تبدیل به فاکتورراانتخاب می نماییم.ازشما پرسیده می شود که آیا شماره پیش فاکتور به

عنوان شماره فاکتور منظورگردد؟ بهتر است همیشه گزینه خیر را انتخاب نماییم .پس از اینکه پیش فاکتوررا تبدیل به فاکتورنمودیم
اگر تغییری در قیمت یا اقالم آن نیاز بود اعمال نموده وسپس با تایید F2فاکتور مذبور را تأیید و تسویه می نماییم.

فاکتور ضایعات)
کاال به هر دلیلی در انبار از بین رفته و دورریز ما باشد از طریق این فاکتور به حساب هزینه ضایعات کاال از انبار کسر می گردد.
در فاکتور ضایعات فی واحد را سیستم اعالم می نماید تا به اندازه بهای خرید از حساب آن کاال کسرگردد.

مالیات بر ارزش افزوده )
مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کاالها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید عالوه بر بهای
کاالیا خد مات عرضه شده بصورت درصدی از بهای فروش کاال یا خدمات  ،در زمان فروش از خریداران اخذ و بصورت دوره ای به
سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تنظیمات )
اولین گام در نرم افزار هلو انجام تنظیمات مربوطه می باشد که باید از مسیر تنظیمات مدیریتی /تنظیمات نرم افزار  /فاکتور /مالی /
گزینه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را فعال نمود :
در صورتیکه بخواهید مالیات بر ارزش افزوده برای فاکتور های خرید و فروش و یا یکی از آنها محاسبه گردد باید گزینه محاسبه
در فاکتورهای خرید و یا فروش را انتخاب نمود.
با انتخاب هر یک از گزینه های خرید یا فروش باید تیک عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده نیز انتخاب شود که با اولین
انتخاب شاهد پیغام زیر خواهید شد .لطفأ از قسمت معرفی کاال درصد مالیات و عوارض هر یک از کاالها را مشخص نمایید.
برای معرفی درصد مالیات و عوارض هریک ار کاالها در بخش معرفی کاال توضیحات الزمه ارئه خواهد شد.
الزم بذکر است در نرم افزار هلو بصورت پیش فرض سرفصلهای عوارض و مالیات تنظیم گردیده و در صورتیکه بخواهید سرفصل
ها را تغییر دهید با انتخاب کلید تغییر کنار گزینه عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده وارد فرم سرفصل ها شدهو می
توانید تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید.

نکته :
پیشنهاد می شود سرفصلهای پیش فرض نرم افزار هلو را تغییر ندهید.

معرفی کاال :
برای معرفی کاال در نرم افزار هلو طی دوره مالی پس از تصمیم گیری درباره گروه بندی کاالها می توان از مسیر عملیات مرتبط به
کاال  /تعریف کاال  /معرفی کاال  /وارد پنجره کاال شده و می توانید کاالهای خود را وارد نمایید.
پس از معرفی  ،برای کاالهایی که می خواهید مالیات و ارزش افزوده محاسبه شود ابتدا باید گزینه شامل مالیات و عوارض را
انتخاب که بصورت پیش فرض  %1/5مالیات و  %1/5عوارض ثبت شده است .
نمایید
:
در بخش معرفی کاالها می توانید از مسیر امکانات گزینه ورود درصد عوارض و مالیات کاالها به صورت کلی را انتخاب

با انتخاب این گزینه وارد پنجره ورود درصد عوارض و مالیات کاالها بصورت کلی می شوید و در صورت انتخاب گزینه ورود
درصد و عوارض برای کلیه کاالها ثبت خواهد شد  .در صورت انتخاب گزینه دوم یعنی درصد ورود مالیات و عوارض برای کلیه
کاالها ثبت خواهد شد و در صورت انتخاب گزینه دوم یعنی ورود درصد مالیات و عوارض به تفکیک گروه اصلی و فرعی  ،با
انتخاب هریک از گزینه های گروه اصلی و فرعی درصد مالیات و عوارض برای کلیه کاالهای همان گروه اصلی و فرعی در نظر
گرفته خواهد شد.

نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در فاکتورها:
فاکتور خرید:
در فاکتور خرید پس از انتخاب نام مشتری و تنظیم شماره و تاریخ فاکتور در قسمت نام کاال  ،کاالهای مورد نظر را انتخاب نموده ،
تعداد و قیمت آنرا ثبت و سپس آنرا تأیید نمایید.
پس از تأیید پنجره ورود مبالغ فاکتور باز میشود که در آن دو گزینه بصورت زیر وجود دارد:
کاالهای خریداری شده  ،اموال مصرفی می باشند و مالیات به عنوان هزینه لحاظ شود .
کاالهای خریداری شده  ،محصول می باشند و مالیات به عنوان بستانکاری لحاظ شود .
حالت اول :
با انتخاب گزینه اول یعنی کاالهای خریداری شده  ،اموال مصرفی می باشند و مالیات بعنوان هزینه لحاظ شود.
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبلغ فاکتور افزوده می شود.
در پنجره امورمالی باید نحوه تسویه فاکتور مشخص گردد.
در این حا لت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به حساب هزینه مالیات بر ارزش افزوده و هزینه عوارض
شهرداری بدهکار گردیده و از صندوق پرداخت می گردد.
 8010001خرید
 6010012مالیات
 6010013عوارض
 1030020محمدی

(کد  601حساب هزینه با ماهیت بدهکاروگروه هزینه ها می باشد) .

حالت دوم :
با انتخاب گزینه دوم یعنی کاالی خریداری شده  ،محصول می باشد و مالیات بعنوان بستانکار لحاظ شود:
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبلغ فاکتور اضافه می شود .
پس از تأیید وارد فرم امورمالی می شوید  :در پنجره امورمالی باید نحوه تسویه فاکتور مشخص گردد.
 8010001خرید
 1070001مالیات
 1070002عوارض
 1030020محمدی (کد  107حساب پیش پرداخت عوارض با ماهیت بدهکاروگروه دارائیها می باشد) .

فاکتور فروش:
در فاکتور فروش پس از انتخاب نام مشتری و تنظیم شماره و تاریخ فاکتور در قسمت نام کاال  ،کاالهای مورد نظر را انتخاب نموده
 ،تعداد و قیمت فروش آنرا ثبت و سپس فرم را تأیید نمایید .
با تأیید فاکتور مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبلغ فاکتور اضافه می شود:
در پنجره امورمالی ابید نحوه تسویه فاکتور مشخص گردد.
 1030021احمدی
 9010001فروش
 4030001عوارض
 4030002مالیات

( کد  403حساب مالیات و عوارض با ماهیت بستانکار و گروه بدهیها می باشد) .

فاکتوربرگشت ازخرید:
چنانچه در فاکتور خرید م رجوعی وجود داشته باشد  .درصد مالیات درون فاکتورها هم اعمال می گردد که به توضیح آن می پردازیم
درون تب فاکتور برگشت از خرید راست کلیک نموده و گزینه انتخاب کاال از لیست را تایید تا تمامی فاکتورهای خرید و فروش آن
شخص دیده شود:
پس از انتخاب تعداد برگشتی و تأیید آن پنجره ورود مبالغ فاکتور باز شده و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری
ثبت گردیده است که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به مبلغ فاکتور اضافه میشود :پس ار تأیید پنجره ورود مبالغ فاکتور باز
می شود که در آن دو گزینه بصورت زیر وجود دارد:
کاالهای خریداری شده  ،اموال مصرفی و مالیات بعنوان هزینه لحاظ شود.
کاالهای خریداری شده محصول می باشد و مالیات به عنوان بستانکار لحاظ شود.
حالت اول :با انتخاب گزینه اول یعنی کاالی خریداری شده  ،اموال مصرفی و مالیات به عنوان هزینه لحاظ شود.
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبلغ فاکتور اضافه میشود.
در پنجره امور مالی باید نحوه تسویه فاکتور مشخص گردد .
 1030020محمدی
 8020001برگشت از خرید
 6010012مالیات
 6010013عوارض
ب انتخاب گزینه دوم یعنی کاالی خریداری شده  ،محصول می باشد و مالیات به عنوان بستانکاری لحاظ شود:
حالت دوم  :ا
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبلغ فاکتور اضافه می شود .در پنجره امور مالی باید نحوه تسویه فاکتور مشخص
گردد.
 1030020محمدی
 8020001برگشت از خرید
 1070001مالیات
 1070002عوارض

فاکتوربرگشت ازفروش:
در فاکتور برگشت از فروش نیز بصورت فاکتور برگشت از خرید  ،راست کلیک نموده و در فاکتورهای مورد نظر مقدار برگشتی
انتخاب می شود:
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبلغ فاکتور اضافه می شود .در پنجره امور مالی باید نحوه تسویه فاکتور مشخص
گردد .
 9020001برگشت از فروش
 4030001عوارض
 4030002مالیات
 1030021احمدی
یرد:
در پایان دوره مالی نیز برای تعدیل حساب مالیات و عوارض ثبت زیر صورت می گ
 4030001عوارض
 4030002مالیات
 1070001مالیات
 1070002عوارض
 1010001صندوق
نکته  : 1مابه التفاوت حساب مالیات و عوارض و حساب پیش پرداخت مالیات و عوارض از صندوق پرداخت می گردد.
نکته  : 2مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری پس از کسرتخفیف از مبلغ فاکتور اعمال می گردد.

محاسبه درصد تخفیف در حالت های مختلف :
در نرم افزار هلو می توان درصد تخفیف را برای گروه اصلی  ،فرعی و نام کاال محاسبه نمود که به توضیح آن می پردازیم :
برای این کار باید از مسیر تنظیمات مدیریتی  /تنظیمات نرم افزار  /فاکتور  /کاال  /تخفیف سطری  /یکی از سه گزینه زیر را انتخاب
نمود:
درصد تخفیف بر اساس گروه اصلی  ،هر گروه درصد مشخص دارد.
درصد تخفیف بر اساس گروه فرعی  ،هر گروه درصد مشخص دارد.
درصد تخفیف بر اساس کاال  ،درصد مشخص دارد.

سفارشات خریدوفروش)
سفارشات معموأل قطعی می باشند به همین دلیل در تاریخ ثبت سفارش تاریخ تحویل آن را نیز مشخص می نماییم.
برای ثبت سفارش از منو عملیات مرتبط به کاال /سفارشات خرید و فروش  /سفارش مورد نظر را ثبت می نماییم.سفارشات نیز
داشت
.
مانند پیش فاکتور تا زمانیکه تبدیل به فاکتور نگردد هیچ تأثیری در صورت های مالی نخواهد
برای تبدیل به فاکتور سفارشات :از منو عملیات مرتبط به کاال/سفارشات خرید و فروش  /تبدیل به فاکتور را انتخاب می

نماییم .برای اصالح اقالم پیش فاکتور پس از اینکه تبدیل به فاکتورشد اصالحات الزم را می توان اعمال نمود.

کاالی امانی)
نوعی فروش به شرط فروش دیگری می باشد .کاال به صورت امانی در اختیار مشتری قرار می گیرد تعدادی را که به فروش رساند

تسویه می نماید.تعدادی راکه موفق به فروش نشد را عودت می دهد.

دریافت کاال به صورت

امانی :ازمنو عملیات مرتبط به کاال /کاالی امانی/دریافت کاال به صورت امانی  .لیست کاالی امانی

دریافتی را وارد می نماییم  .هرگاه کاالها را به فروش رساندیم ازمنو عملیات مرتبط به کاال /کاالی امانی/تسویه حساب کاالی امانی
دریافتی تعداد فروش رفته را تسویه و الباقی را عودت می دهیم.

پرداخت کاال به صورت

امانی :ازمنو عملیات مرتبط به کاال /کاالی امانی /پرداخت کاال به صورت امانی  .لیست کاالی امانی

پرداختی را وارد می نماییم  .هرگاه اعالم نمودند که کاال ها را به فروش رسانده اند کاالها را به فروش رسانده اند ازمنو عملیات
م رتبط به کاال /کاالی امانی /تسویه حساب کاالی امانی پرداختی  ،تعداد کاالی فروش رفته را تسویه و الباقی را عودت کاال به انبار
می دهیم.

حواله بین انبارها)
حواله بین انبار ها نوعی انتقال کاال بین گروه های اصلی یک مجموعه می باشد.
برای ثبت حواله نیاز به تعریف یک گروه اصلی جدید به عنوان مقصد با تمام ویژگی های گروه اصلی مبدأ می باشد .برای این
منظور از منو عملیات مرتبط به کاال  /تعریف کاال /تکرار در ورود کاال /یک گروه اصلی جدید با تمام ویژگی های گروه اصلی مبدأ
را تیک میزنیم /نام گروه اصلی جدید را تایپ و تأیید می نماییم .سپس از منو عملیات مرتبط به کاال  /حواله بین انبارها  /کاالی
مورد نظر را انتخاب و تعدادانتقالی را وارد نموده و تأیید می نمایید.

انبارگردانی )
هرگاه بین موجودی کاالی انبار و موجودی کاالی واقعی سیستم اختالف وجود داشته باشد.توسط عملیات انبارگردانی تعداد کاال در

انبار ها به تعادل رسانده میشود که مالک موجودی واقعی انبار می باشد.
اًجبع گغصاًی صع چِبع هغدلَ هْعت هی گیغص ثغای ایي هٌظْع اػهٌْیػولیبت هغتجظ ثَ کبال  /اًجبعگغصاًی .
اّل ) ثجت کبالی كوبعف كضٍ :گؼاعكی عا کَ اًجبعصاع اػ هْجْصی اًجبع تِیَ ًوْصٍ ثجتهی ًوبیین.
صّم ) هؼغفی طغف دـبة :طغف دـبثی ثب ػٌْاى کـغی اًجبع ثب هبُیت ثضُکبع ّ طغف دـبة صیگغی ثب ػٌْاى فؼًّی اًجبع
ثب هبُیت ثـتبًکبع ایجبص هی ًوبیین .
ؿْم ) تأییض ػولیبت اًجبعگغصاًی :کـغی ُب عا ثَ دـبة کـغی اًجبع ّ فؼًّی ُب عا ثَ دـبة فؼًّی اًجبع ثجت هی ًوبیین.
ًَ فؼًّی اًجبع ثـتَ
چِبعم ) صع پبیبى صّعٍ دـبة کـغی اًجبع ثَ دـبة صع آهض کـغی اًجبعّ دـبة فؼًّی اًجبع ثَ دـبة ُؼی
هی كْص .ثغای ثجت ثـتي ایي دـبة ُب اػ هضّع ؿٌض دـبثضاعی اؿتفبصٍ هی ًوبیین.

اهْعهبلی اتْهبتیک)
ص ّاػصٍ آیتن صع دـبثضاعی ّجْص صاعص کَ اگغ ثغای ثجت آًِب ًیبػ ثَ هؼغفی چکثبكض اػ ایي هٌْ ػول هی ًوبیین.
ثبًک ثَ ثبًک ًْ :ػی اًتمبل ّجٍْ ثیي دـبة ُبی ثبًکی سْصهبى هی ثبكض  .ثبًک هجضأ ثبًکی اؿت کَ هجلغی اػ آى کـغّثبًک
هموض ثبًکی اؿت کَ هجلغی ثَ آى افؼّصٍ هی گغصص .هجلغ عا صع لـوت هجلغ پغصاستی ثجت ّ  F2عا هی ػًین .اگغ اًتمبل اػ طغیك جبعی
الکتغًّیک ثبكض ًمضی صع غیغ ایٌوْعت چک هغثْطَ عا هؼغفی ًوْصٍ ّ ثغای ثجت ؿٌض ثب  F2تأییض هی ًوبیین.
هٌضّق ثَ ثبًک  :هْجْصی ًمضی هٌضّق ثَ دـبة ثبًک ّاعیؼ هی گغصص ً .بم ثبًک هغثْ طَ عا اًتشبة  ،هجلغ ّاعیؼی عا هلشن
هی ًوبیین  F2عا هی ػًین ّ ثَ هْعت ًمضی تـْیَ ّ ثغای ثجت ؿٌض ثب  F2تأییض هی ًوبیین.
دْالَ طغف دـبة  :هجلغی اػ ثضُکبعی اكشبم کَ ثَ دـبة ثبًکی هب دْالَ گغصیضٍ ثبكض ً .بم طغف دـبة ّ ثبًک هْعص ًظغعا
اًتشبة ّ هجلغ تـْیَ عا ثجت ًوْصٍ ّ ثغای ثجت ؿٌض ثب  F2تأییض هی ًوبیین.
پغصاست ثَ طغف دـبة  :هجلغی اػ ثـتبًکبعی اكشبم کَ ثَ هْعت صیضاعی پغصاست هی گغصص ً .بم طغف دـبة هْعص ًظغعا
اًتشبة ّ هجلغ تـْیَ عا ثجت هی ًوبیین اگغ صعیبفتی اػ طغیك هٌضّق ثبكض ًمض ّ اگغ اػ طغیك چک ثبكض هؼغفی چک ًوْصٍ ّ ثغای
ثجت ؿٌض ثب  F2تأییض هی ًوبیین.
صعیبفت اػ طغف دـبة  :هجلغی اػ ثضُکبعی اكشبم کَ ثَ هْعت صیضاعی صعیبفت هی گغصصً .بم طغف دـبة هْعص ًظغعا اًتشبة ّ
هجلغ تـْیَ عا ثجت هی ًوبیین اگغ صعیبفتی اػ طغیك هٌضّق ثبكض ًمضّ اگغ اػ طغیك چک ثبكض هؼغفی چک ًوْصٍ ّ ثغای ثجت ؿٌض ثب
 F2تأییض هی ًوبیین.
ؿغهبیَ گظاعی :ؿغهبیَ گظاعی ًمضی كغکب طی صّعٍ اػ ایي طغیك ثجت هی گغصص  .هذل ؿغهبیَ گظاعی عا هلشن هی ًوبیین .اگغ ثیق
اػ یک ؿغهبیَ گظاع صاكتَ ثبكین اػ طغیك هٌْ ؿغفول جضیض دـبة جبعی كغکب عا تفضیل ًوْصٍ ّص ع لـوت ًبم ؿغهبیَ گظاع جبعی
گغصص
كغکب هغثْطَ عا اًتشبة هی ًوبیین.ؿغهبیَ گظاعی اگغ اػ هٌضّق ثبكض ًمضی ّاگغ اػ ثبًک ثبكض طی هؼغفی چک ثجت هی .
ثغصاكت :ثغصاكت ُبی ًمضی كغکب جِت هوبعف كشوی اػ ایي طغیك ثجت هی گغصص  .جبعی كغکب ثغصاكت کٌٌضٍ عا اًتشبة ًوْصٍ ّ
ًوبیین
.
اگغ اػ هٌضّق ثبكض ًمضی ّ اگغ اػ ثبًک ثبكض هؼغفی چک هی
پغصاست ثَ  :پغصاستی ثبثت سغیض صاعایی ُبی ثبثت  .دـبة هْعص ًظغ عا صع هٌْ ؿغفول جضیض ایجبص ًوْصٍ ّ صع لـوت ػٌْاى دـبة
اًتشبة ّ ًذٍْ تـْیَ آى عا هلشن هی ًوبیین ُ .وچٌیي ثغای پغصاست ُؼیٌَ ُب ّ پیق پغصاست ُب ًیؼ اػ ایي آیتن اؿتفبصٍ هی كْص.

صعیبفت اػ  : :صعیبفتی ثبثت فغّف صاعایی ُبی ثبثت  .دـبة هْعص ًظغ عا صع صع لـوت ػٌْاى دـبة اًتشبة ّ ًذٍْ تـْیَ آى عا
كْص
هلشن هی ًوبیین  ٍ .هچٌیي ثغای صعیبفت صعآهض ُب ّ پیق صعیبفت ُب اػ ایي آیتن اؿتفبصٍ هی .
گغصص کَ طی هضّع چک ثجت هی گغصص.
ثبًک ثَ هٌضّق  :جِت كبعژ هٌضّق هجلغی اػ دـبة ثبًک ثَ دـبة هٌضّق ّاعیؼ هی .
کبعهؼص ثبًک ُ :ؼیٌَ ُبیی کَ هـتمیوأ دـبة ثبًک عا گغصف هی صُض  .هؼوْأل پغصاست ُؼیٌَ اػ طغیك صؿتگبٍ کبعت سْاى صع ایي
ثبف.
لـوت ثجت هی گغصص کَ تـْیَ آى ثَ هْعت ًمضی هی ص
پغصاست ًمضی اػ ثبًک  :پغصاست ثبثت دـبة ُبیی جؼ دـبة ُؼیٌَ ُب ُؼیٌَ کَ هـتمیوأ دـبة ثبًک عا گغصف هی صٌُض  .هؼوْأل
ثبكض پؾ اػ اًتشبة ػٌْاى دـبة ً ،بم
ایي پغصاست ُب اػ طغیك صؿتگبٍ کبعت سْاى هْعت گغفتَ ّ تـْیَ آى ثَ هْعت ًمضی هی .
ثبًک هْعص ًظغ عا اًتشبة ّ دْالَ ُبی هب ثغای طغف دـبة ُب ًیؼ اػ ایي طغیك ثجت هی گغصص.

هضّع ؿٌض دـبثضاعی)
اػ هٌْ ػولیبت هبلی  /هضّع ؿٌض دـبثضاعی .
جؼ دـبة ُبی هغثْط ثَ کبال کَ ثغای آًِب فبکتْع هبصع هی ًوبیین  .جِت ثجت ُغ هؼبهلَ ای کَ ثغای تـْیَ آى ًیبػ ثَ هؼغفی چک
ًتاكض اػ طغیك هضّع ؿٌض دـبثضاعی ًیػ هی تْاى الضام ًوْصّ .لی صؿتَ ای اػ ثجت ُب ّجْص صاعًض کَ فمظ اػ ایي طغیك صع ؿیـتن
ثجت هی گغصًض.ایي ثجت ُب ػجبعتٌض اػ :
-1ثجت ؿفتَ ضوبًت  :ؿفتَ ُبیی کَ جِت ؿپغصٍ دـي اًجبم کبع صعیبفت هی گغص ىص  .فمظ دبلت ًوبیلی صع ؿیؾتن صاعًض ثٌب
ةّى هبُیت ّ گغٍّ تؼغیف هی كًْض کَ صع صفتغ عّػًبهَ ثجت ّلی صع تغاػ ًبهَ هٌؼکؾ ًلًْض.
ثغایي ص
ص ع هٌْ ؿغفول جضیض صّ دـبة کل تذت ع ًْاى دـبة ُبی اًتظبهی ّ طغف دـبة ُبی اًتظبهی ثضّى هبُیت ّ گغٍّ ایجبص هی
ًوبیین  .ؿپؾ صع اػای ُغ ؿفتَ صعیبفتی ثغای ایي صّ دـب ة کل  ،دـبة م ػیي ایجبص ًوْصٍ ّ ثجت هی کٌین:
 -1دـبة ُبی اًتظبهی هذوضی

xxxxx

طغف دـبة ُبی اًتظبهی هذوضی

xxxxx

ثبثت پغصاست ثَ تٌشْاٍ گغصاى ثَ هْعت ًمضی.
 -2تٌشْاٍ گغصاى  :تٌشْاٍ گغصاى فغصی اؿت کَ هـئْل پغصاست ُؼیٌَ ُب هی ثبكض  .هجلغی اػ هٌضّق ثَ ػٌْاى تٌشْاٍ صع استیبع ّی
لغاع صاصٍ هی كْص تب ُؼیٌَ ُب عا هْعت صُض.
اثتضا ا ػ طغیك هٌْ ؿغفول جضیض دـبة تٌشْاٍ گغصاى عا هؼیي هْجْصی ُبی ًمضی ًوْصٍ ّ ثجت هیػًین :
 -2تٌشْاٍ گغصاى
هٌضّق

xxxxx
xxxxx

ثبثت پغصاست ثَ تٌشْاٍ گغصاى ثَ هْعت ًمضی.

ُ-2غ گبٍ کل هجلغ تٌشْاٍ ُؼیٌَ فص تٌشْاٍ گغصاى هْعت دـبة ُبی ُؼیٌَ عا ثَ هٌضّق تذْیل صاصٍ ّ هجضصأ تٌشْاٍ ّی تغهین
هی گغصص.
-2

ُؼیٌَ آة

xxxxx

ُؼیٌَ ثغق

xxxxx
تيسْاٍ گغصاى

xxxxx

ثبثت اعائَ هْعت دـبة پغصاست ُؼیٌَ ُب تْؿظ تٌشْاٍ گغصاى .

 -2تٌشْاٍ گغصاى

xxxxx
هٌضّق

xxxxx

 ثبثت تغهین هجضص تٌشْاٍ گغصاى اػ هٌضّق . – 3پؾ اػ اتوبم صّعٍ تؼِض تٌشْاٍ گغصاى هْعت دـبة ُبی ُؼیٌَ صعیبفت ّ الجبلی هجلغ تٌشْاٍ گغصاى ثَ هٌضّق ػْصت صاصٍ
هی كْص.
-3

ُؼیٌَ تلفي

xxxxx

هٌضّق

xxxxx
تيسْاٍ گغصاى

xxxxx

 ثبثت اعائَ هْعت دـبة پغصاست ُؼیٌَ ُب ّ تـْیَ ثب تٌشْاٍ گغصاى .ثبكین
.
 -4ثجت اهالدی پیق صعیبفت  :پیق صعیبفت ُب تؼِضاتی ُـتٌض کَ صع اػای آًِب هلؼم ثَ اعائَ سضهبت هی
ُغگبٍ پیق صعیبفتی صاكتین ثجت هی ػًین :
 -4هٌضّق

xxxxx
پیق صعیبفت صعآهض

xxxxx

 ثبثت صعیبفت ًمضی پیق صعیبفت صعآهض .پؾ اػ تذمك صعآهض ثجت هی ػًین:
-4

پیق صعیبفت صعآهض
دـبة صعآهض
 -ثبثت تذمك پیق صعیبفت صعآهض .

xxxxx
xxxxx

چک ُب)
کلیَ چک ُبیی کَ ثَ ُغ صلیل صع ؿیـتن ثجت ًوْصٍ این صع هٌْ اػالم ّهْل کلیَ چک ُب هی ًلیٌض جِت پیگیغی ّ ثجت ًذٍْ
تـْیَ  :اػ هٌْ ػولیبت هبلی  /چک ُب  /اػالم ّهْل کلیَ چک ُب :
 - 1لیـت چک ُبی پغصاستی جِت اػالم ّهْلُ :غ گبٍ طی پیغیٌت ثبًکی هلشن گغصیض کَ هجلغ اؿٌبص پغصاستی اػ ح ؿبة ثبًک
کـغ گغصیضٍ چک هْعص ًظغ عا اًتشبة ّ ثب کلیض  F2تأییض هی ًوبیین.
 - 2لیـت چک ُبی صعیبفتی جِت ّهْل ًمضی  :صع هْعتیکَ اؿٌبص صعیبفتی عا صع عّػ تبعیز ؿغعؿیض ثَ كؼجَ ثبًک هغثْطَ ثغصٍ
ّ ثَ هْعت ًمضی ثَ دـبة هٌضّق ّهْل ًوبیین چک هْعص ًظغ عا اػ ایي هٌْ اًتشبةّ  F2هی ًوبیین.
 - 3لیـت چک ُبی صعیبفتی جِت ثَ دـبة سْاثبًضى  : :صع هْعتیکَ ًتْاًین صع عّػ تبعیز ؿغعؿیض ثَ كؼجَ ثبًکی کَ اػ آى
چک صاعین هغاجؼَ ًوبیین  .هی تْاًین آًِب عا چٌض عّػ لجل اػ تبعیز ؿغعؿیض اػ طغیك یکی اػ دـبة ُبی ثبًکی سْصهبى صع
جغیبى ّهْل لغاع صٍ ین تب ثبًک ایي چک ُب عا ّهْل ًوبیض.
 - 4لیـت چک ُبی ثَ دـبة سْاثبًضٍ كضٍ جِت اػالم ّهْل :چکی کَ ثَ دـبة سْاثبًضٍ كض اگغ ّهْل گغصیض اػ ایي هٌْ اًتشبة
ّ ثب  F2تأییض هی ًوبیین.
 - 5لیـت چک ُبی ثَ دـبة سْاثبًضٍ كضٍ جِت اػالم ثغگلتی  :چکی کَ ثَ دـبة سْاثبًضٍ كض اگغ ثغ گلت سْعص اػ ایي هٌْ
اًتشبة ّ ثب  f2تأییض هی ًوبیین.

چک ُبی اهبًی )
چک ُبیی کَ جِت ؿپغصٍ دـي اًجبم کبع صعیبفت هی گغصًض  ،ثی ّاؿطَ ثَ هغ اهلَ ای ثْصٍ ّ ُیچ تأ ثیغی صع هْعت ُبی هبلی
ًضاعًضُ .غگبٍ صّعٍ ضوبًت ایي چک ُب ثَ پبیبى عؿیض دظف هی گغصص.
ًکتَ ُ :غگبٍ طغف دـبثی ػضم دـي اًجبم کبع صاكت ّ تووین ثغ ّهْل چک اهبًی ّی گغصیض ایي چک عا اػ هٌْ چک ُبی اهبًی
ًوبیین
.
دظف ّ اػ طغیك هٌْ اهالدبت اّل صّعٍ صع چک ُبی اّل صّعٍ ثجت ًوْصٍ ّ ؿپؾ ّهْل هی

تجضیل اؿٌبص هْلت ثَ صائن ّ ثبالؼکؾ)
اؿٌبص ی کَ صع ُغ عّػ هبصع هی گغصًض حالت هْلت صاعًض ّ ثَ عادتی اهالح پظیغًض  .ثغای لطؼی ًوْصى اؿٌبص هْلت اػ هٌْ ػولیبت
هبلی  /تجضیل اؿٌبص هْلت ثَ صائن عا اًتشبة هی ًوبیینّ .لی اگغ ثَ ُغ صایلی صع اؿٌبص لطؼی كضٍ ًیبػ ثَ اهالح ؿٌضی صاكتَ ثبكین هی
تْاًین اػ هٌْ ػولیبت هبلی  /تجضیل اؿٌبص صائن ثَ هْلت ؿٌض لطؼی كضٍ عا هْلت ًوبیین ػیغا فمظ اؿٌبص هْلت اهالح پظیغًض.

اهالدبت )
اهالدبت اؿٌبص:اثتضا اػ طغیك هيّ گؼاعكبت  /دـبثضاعی  /صفتغ عّػًبهَ  /كوبعٍ ؿٌض ثبثت هؼبهلَ هْعص ًظغ عا ثغهی صاعین ؿپؾ
اػ هٌْ اهالدبت  /اؿٌبص  /كوبعٍ ؿٌض عا ّاعص ًوْصٍ ّ ؿٌض اهالحی گلْصٍ هی كْص .صع ایي دبلت ؿَ آیتن ثغای اهالح ّجْص صاعص .
 -1اهالح ًبم طغف دـبة  :اگغ ًبم طغف دـبة اكتجبٍ ثجت گغصیضٍ ثبكض اػ ایي طغیك اهالح هی گغصص .اگغ چکی کَ پبؽ ًلضٍ
گغصص
ّاثـتَ ثَ ایي فبکتْع ّجْص صاكتَ ثبكض ًبم طغف دـبة آ ى ًیؼ اهالح هی .

 -2اهالح  F3اػ ایي طغیك هی تْاًین هلشوبتی هبًٌض  :تؼضاص ،لیوت ّیب ػٌْاى دـبة عا تغییغ صُین ّ .هبثَ التفبّت هجلغ صع دـبة
هؼیي طغف دـبة هغثْطَ ثجت هی گغصص.
 -3دظف ؿٌض  :ثغسی اػ اؿٌبص فمظ ثبیض دظف كًْض هبًٌض فبکتْع ضبیؼبت ّلی اگغ اكتجبٍ صع ثشق اهْعهبلی ؿٌضی ثبكض اػ طغیك
ًوبیین
.
حطف ّ ًوبیق فمظ اهْعهبلی ؿٌض هغثْطَ دظف ّ هجضصأ اهْعهبلی هذیخ عا ثجت هی
اهالدبت چک ُب ُ:غ گبٍ صعهٌْ اػالم ّهْل کلیَ چک ُب اكتجبُی عر صُض اػ ایي طغیك اهالح هی گغصص اػ هٌْ اهالدبت  /چکِب:
-1ػْصت اػ ثَ دـبة سْاثبًضى  :ثب اًتشبة چک اػ ایي هٌْ چکی عا کَ ص

ع جغیبى ّهْل اؿت عا ثَ لیـت چک ُب ثبػ هی

گغصاًیض .ثغای ایي هٌظْع پؾ اػ اًتشبة ًبم ثبًک چک هْعص ًظغ عا اًتشبة ّ F2هی ًوبیین.
-2اهالح هلشوبت ّ دظف چک  :صع این هٌْ اهکبى اهالح هلشوبت ّ یب دظف چک ُب صع استیبع کبعثغ لغاعصاعص .ثغای اطالح ًبم
طغف دـبة اگغ چکی ثی ّاؿطَ ثَ هؼبهلَ ای ثبكض اػ ایي طغیك الضام هی ًوبیین .صع غیغ ایٌوْعت ثب اهالح ًبم طغف دـبة
فبکتْع ً ،بم طغف دـبة چک ًیؼ تغییغ هی کٌضّ.لی ثغای اهالح هلشوبت چک اػ ُویي طغیك ػول هی كْص.
-3ػْصت اػ دبلت ّهْل  :ثب اًتشبة ّ تأییض چک هْعص ًظغ اػ دبلت ّهْل سبعج ّ ثَ ل یـت چک ُبی ثَ دـبة سْاثبًضٍ كضٍ یب
ًلضٍ اضبفَ هی كْص.
-4ػْصت اػ دبلت ثغگلتی :اگغ چکی اكتجبُأ اػالم ثغگلتی كضٍ ثبكضثب اًتشبة ّ تأییض اػ ایي هٌْ ؿٌض دـبثضاعی هغثْط ثَ چک
هْعص ًظغ دظف ّ چک ثَ لیـت اؿٌبص صعیبفتی افؼّصٍ سْاُض كض.
اهالدبت اّل صّعٍ  :ثَ صلیل لطؼی ثْصى اؿٌب  2ّ 1افتتبدیَ کَ لطؼی هی ثبكٌض  .اگغ اكتجبُی صع ّعّص ؿتض افتتبدیَ عر صاصٍ ثبكض
فمظ اػ طغیك ایي هٌْ اهالح هی گغصص .اػ هٌْ اهالدبت /اّل صّعٍ :
-1هْجْصی ّ فی اّل صّعٍ کبال  :ثغای اهالح هْجْصی تؼضاصی ّ عیبلی کبالُبی تؼغیف كضٍ اّل صّعٍ ،اػ ایي طغیك الضام هی گغصص.
-2هجلغ ثضُکبعی اّل صّعٍ اكشبم  :اگغ هبُیت یب هجلغ ثضُکبعی اّل صّعٍ اكشبم اكتجبٍ ثجت گغصیضٍ ثبكض اػ ایي طغیك اهالح
هی گغصص.
 -3افؼّصًي چک ُبی صعیبفتی ّ پغصاستی  :جِت اهالح ّ یب افؼّصى چ ک ُبی صعیبفتی یب پغصاستی صّعٍ لجل اع ایي طغیك الضام هی
گغصص.
-4افؼّصى هْجْصی ثبًک ّ هٌضّق  :هْجْصی اّل صّعٍ ثبًک ُب ّ هٌضّق ثب اؿتفبصٍ اػ ایي هٌْ اهالح گغصیضٍ ّ اؿٌبص افتتبدیَ
ً 2ّ1یؼ تغییغ سْاُض افت.
-5اهالح تبعیز ؿٌض افتتبدیَ  :صع ایي هٌْ هی تْاى تبعیز ؿٌض افتتبدیَ عا صع کبصعاهالح تبعیز  ،هلغّط ثغ ایٌکَ لجل اػ آ ى ؿٌضی
ثجت ًگغصیضٍ ثبكض تغییغصاص.

تؼییي ؿطخ صؿتغؿی ثغای کبعثغاى)
ثغای ًغم افؼاع هی تْاى ثیق اػ یک کبعثغثب ؿطْح صؿتغؿی هتفبّت ایجبص ًوْص.ثغای ایي هٌظْع:
اػ هٌْ تٌظیوبت هضیغیتی  /تٌظیوبت ًغم افؼاع  /اهٌیتی کلوَ عهؼ صاكتي ثغًبهَ صع ٌُگبم اؿتفبصٍ  /هضیغیت فغم ُب فؼبل هی كْص .ثب
کلیک ثغ عّی آى  ،هفذَ ؿطخ صؿتغؿی گلْصٍ هی كْص .کبعثغ جضیض عا تؼغیف ًوْصٍ ّ کلوَ عهؼ آى عا ّاعص هی ًوبیین .صع لـوت
تؼییي ؿطخ صؿتغؿی ُغ آیتوی کَ ثب دغف  Rهبعک صاع كضٍ ثبكض ثغای ایي کبعثغ غیغ فؼبل هی ثبكض.

ًذٍْ گغفتي ( )Back up
اػ هٌْ اطالػبت پبیَ  /تِیَ ّ ثبػیبثی کپی پلتیجبى  /تِیَ ًـشَ پلتیجبى  /ثلَ  /اًتشبة هـیغ تِیَ ( . Save /)Back up
ًذٍْ ثبػگغصاًضى ( )Back up
اػ هٌْ اطالػبت پبیَ  /تِیَ ّ ثبػیبثی کپی پلتیجبى  /ثبػگغصاًضى ًـشَ پلتیجبى  /ثلَ  /اًتشبة هـیغ  Back upگغفتَ كضٍ. Open /

ًذٍْ سبم ًوْصى ًغم افؼاع :
 CDعا صع  CD Ramلغاعصاصٍ اػ هٌْ اطالػبت پبیَ  /تِیَ ّ ثبػیبثی کپی پلتیجبى  /تِیَ ًـشَ پلتیجبى  /ثلَ My /
Cd /Computerصعایْ عا ً Openوْصٍ  Holoo Null /عا اجغا هی ًوبیین.

