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راهنمای آموزشی ماژول فروش
مقـــدمــــه
بار الها بیکران سپاس تو را  ،از اینکه مشمول رحمت بیدریغ توییم و همواره چتر لطف و عنایت بی نهایت تو بر ما سایه مهر خود را
گسترده است .همانطور که می دانید هر ابزاری در هر صنعت و حرفهای که تولید میشود ،کارکردهای خاص خود را دارد .در صورتی که
بخواهیم خریداری که ابزار را تهیه میکند از تمامی امکانات آن به درستی بهره ببرد ،بایستی آموزشهای الزم در زمینه استفاده از ابزار را
به ایشان ارائه دهیم .بدون شک ،نرم افزار از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل پیچیدگیهای موجود در آن چه بسا ضرورت بیشتری
داشته باشد .اشتباهات کاربری به دلیل عدم آشنایی از کارکرد بخشهای مختلف نرم افزار ،گاهی اوقات میتواند منجر به ورود خسارات
بسیار سنگینی به سازمان شود .به همین خاطر است که خدمات آموزشی در صنعت نرم افزار جز الینفک کاال (نرم افزار) به حساب
میآید.
پیش از شروع مباحث مربوط به سیستم فروش ،در فصل نخست اطالعات پایه فروش که برای شروع به کار و ورود به نرم افزار بایستی
انجام شوند توضیح داده خواهد شد .در فصل دوم مباحث مربوط به اسناد عملیاتی مطرح می گردد .در فصل سوم گزارشات بطور کامل
توضیح داده می شود .فصل ششم پورسانت و نحوه محاسبه آن شرح داده می شود.
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راهنمای آموزشی ماژول فروش
اطالعات پایه در سیستم فروش شامل موارد زیر میباشد.
 .1مشتری
 .2مرکز فروش
 .1گروه بندی مشتری
 .4طبقه موجودی
 .5گروه بندی کاال
 .1بابت
 .6عامل
 .1اعالمیه قیمت
 .1انواع سند
 .14تعریف مدل اعتبار
 .11جایزه فروش

در ادامه به شرح هر کدام از اطالعات پایه فروش میپردازیم:

گروه بندی مشتری
دکمه جدید :پیش نیاز تعریف مشتری ،تعریف گروه بندی مشتریان میباشد .جهت تعریف یک گروه مشتری ،مطااب تصاویر بار
روی دکمه جدید کلیک میکنیم.
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با استفاده از دکمه «زیرشاخه» میتوانیم برای هر گروه مشتری زیر شاخه ایجاد کنیم و ساختار درختواره ای از مشتریان داشته باشایم،
برای تعری ف زیر شاخه ابتدا روی آن گروه مشتری کلیک کرده ،سپس از نوار ابزار باال ،دکمه زیر شاخه را کلیک میکنیم .الزم باه ککار
میباشد که برای ایجاد زیرشاخه ،هیچ مشتری نباید به گروه مشتری مورد نظر متصل باشد .توجه داشاته باشاید کاه امکاان اختصااص
همزمان یک مشتری به دو گروه مشتری میسر نمیباشد و تنها هر مشتری میتواند به یک گاروه مشاتری وصال گاردد .باا اساتفاده از
دکمه «ویرایش» و «حذف» میتوانیم گروه مشتری را ویرایش کرده و یا آن را حذف کنیم .البته به شارطی میتاوانیم گاروه مشاتری را
حذف کنیم که هیچ مشتری به آن گروه متصل نباشد .به کمک دکمه «گزارش» میتوانیم گزارشی کامل از گروه مشتریان تعریف شاده
در سیستم را بگیریم.

تغییر گروه مشتری :چنانچه الزم باشد یک مشتری را از گروهی به گروه دیگر انتقال دهید ،این کار از سه روش امکان پذیر میباشد:
روش اول :ابتدا گروه فعلی مشتری را انتخاب کرده و سپس در پنل سمت چپ روی نام مشتری که میخواهیم گروه آن را تغییر دهیم
کلیک و دکمه «انتقال به گروه جدید» را میزنیم و در پنجره باز شده گروه مشتری مورد نظر را انتخاب میکنیم.
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روش دوم :جهت تغییر گروه مشتری ،میتوانید از این مسیر نیز اقدام کنید .در اطالعات پایه ،لیسات مشاتریان را بااز کارده  ،ساپس
مشتری مورد نظر را انتخاب و از نوار ابزار باال دکمه ویرایش را کلیک کنید .حال گروه مشتری را تغییر داده و تایید نمایید.

روش سوم :جهت تغییر گروه یک مشتری ،همچنین میتوانید از مسیر زیر اقدام کنید .در سیستم ،روی اشخاص کلیاک کنیاد ساپس
مشتری مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه ویرایش را بزنید .حال میتوانید در تب مشتری روی گروه مشتری کلیک کرده و آن را تغییار
دهید.
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کاربرد گروه بندی مشتری :متداول ترین کاربرد گروه بندی مشتری در گزارش گیری هست ،اما کاربردهای دیگری نیز دارد کاه
عبارتند از:
 )1تعریف اعالمیه ییم  :در تعریف اعالمیه قیمت ،میتوانیم به تفکیک «گروه مشتری» قیمت های متفاوتی برای محصاوالت
اعالم نمایم .به طور مثال به گروه مشتری «نمایندگان» کاالی  Aرا به قیمت 1444ریال و به گاروه مشاتری «ساازمان هاای
دولتی» کاالی  Aرا به قیمت 144ریال اعالم کنیم.
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 )2تعریف عامل های فروش :در مبحث تعریف عامل های فروش ،میتوانیم به تفکیک گروه مشاتری ،عوامال متفااوتی داشاته
باشیم.

 )1تفصیل سند حسابداری (باب ) :در تعریف بابت میتوانیم تفصیل آن را به ازای هار گاروه مشاتری وصال کنایم .در واقا
تفصیل های 2و  1معین های بابت را میتوانیم براساس گروه بندی مشتری تعیین نماییم.
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 )4جوایز فروش :در تعریف جوایز فروش میتوانیم به تفکیک هر «گروه مشتری» آن را در نظر بگیریم.

گروه تحقیق و توسعه رباهن سیستم پاسارگاد

14

www.Borhansys.com

راهنمای آموزشی ماژول فروش
 )5پورسان  :پورسانت را میتوانیم به تفکیک «گروه مشتری» تعریف کنیم .به طور مثال اگر گاروه مشاتری  Aباود 14درصاد
پورسانت و اگر گروه مشتری  Bبود  5درصد پورسانت به فروشنده تعل بگیرد.
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 )1طبقه بندی موجودی :در تعریف طبقه بندی موجودی تفصیل «سطح یک» را میتوانیم به گروه مشتری وصل کنیم.
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مشتری
طرف مقابل تمامی اسناد فروش ،مشتری میباشد .برای تعریف مشتری در «سیستم فروش» ابتادا بایاد آن مشاتری را در «اشاخاص»
تعریف نمود .برای این کار ابتدا به مسیر (سیستم > اشخاص) میرویم .سپس روی دکمه جدید کلیک کرده و فیلدهای خواسته شده را
پر میکنیم تا به تب «حساب تفصیلی» برسیم .در این قسمت نوع تفصیلی که به شخص متصل مایباشاد را انتخااب کارده و مشااهده
میکنید با انتخاب «نوع اصلی» مشتری«،کد» آن منطب بر تفصیل انتخاب شده به طور اتوماتیک توسط سیستم کد گذاری مایشاود.
پس از آن تیک گزینه «مشتری» را میزنیم .با انتخاب این گزینه ،تب «مشتری» فعال شده و مایتاوانیم «گاروه مشاتری» را انتخااب
کنیم .توجه داشته باشید کدی که در تب «مشتری» میباشد با کدی که در تب «حساب تفصیلی» اسات ،یکساان اسات و نبایاد آن را
تغییر داد.
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توجه :تگ  1و  2و  1موجود در تب «مشتری» با سه تگ در انواع سند رابطه مستقیم دارد .به عنوان مثاال مایخاواهیم باه ازای هار
مشتری ،بازاریاب آن به طور اتوماتیک نمایش داده شود .میتوانیم با استفاده از این تگ ها و وصل کردن بازاریاب به مشتری آنهاا را باه
طور اتوماتیک در سند نمایش دهیم .در صورتی که تیک گزینه «قابل تغییر» را برداریم ،هنگام ثبت فاکتور فروش ،اجازه تغییار تاگ را
به ما نمیدهد.

نکته :با تعریف مشتری در قسمت (سیستم > اشخاص) به طاور اتوماتیاک مشاتری ماا در قسامت (فاروش > تاب اطالعاات پایاه >
مشتری) ایجاد میگردد .البته قابلیت جدیدی نیز در قسمت مشتری اضافه شده است که میتوانید مطاب شکل با فشردن دکمه جدید،
مشتری را در قسمت اشخاص تعریف کنید.
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بر روی دکمه «جدید» که در تصویر باال قابل مشاهده میباشد ،کلیک کرده تا پنجره زیر نمایان شود .اطالعات خواسته شاده را تکمیال
و سپس «تایید» را میزنیم.

تعریف مشتری متفریه
بسیاری از شرکت ها دارای مشتریانی هستند که از آنها فقط یکبار خرید کرده و تمایلی به ایجاد تفصیل برای آنها ندارناد کاه باه ایان
نوع از مشتریان ،مشتریان متفرقه گفته میشود .جهت تعریف مشتری متفرقه در سیستم ،میبایست مراحل زیر را طی کنید:
گام اول:
نخست به مسیر (سیستم > اشخاص) رفته یک مشتری با نام «مشتری متفرقه» ایجاد میکنیم .نکته مهم این است که تیک گزینه
«مشتری» را نمیزنیم .سپس به (سیستم > تب ابزارها و تنظیمات > تنظیمات > تب فروش) رفته و قسمت «تفصیل مشتری موقت»
را به «مشتری متفرقه» که قبال در سیستم تعریف کرده ایم متصل میکنیم ،مابقی فیلدهای ستاره دار موجود در قسمت «تفصیل
مشتری موقت» را نیز حتما پر میکنیم .سپس در قسمت «فروش» یک «فاکتور فروش» باز میکنیم .در قسمت «مشتری» دکمه
«جدید» را میزنیم.

حال مشتری متفرقه خود را تعریف میکنیم .توجه داشته باشید «کد مشتری» نمایش داده شده ،آخرین کد تفصیلی مشتری دائام ماا
می باشد که به صورت اتوماتیک نمایش داده میشود ،اما برای ایجاد کد مشتری متفرقه چه باید کرد؟ جهات انجاام ایان کاار باه اولاین
مشتری متفرقه ای که ایجاد میکنیم در قسامت «کاد مشاتری» یاک کاد خاارز از رنای کادینگ حساابداری مایدهایم .ماثال کاد
« »1444441را به عنوان کد مشتری متفرقه خود بر میگزینیم  ،در این صورت دومین «مشاتری متفرقاه» کاه بعادا مایخاواهیم در

گروه تحقیق و توسعه رباهن سیستم پاسارگاد

15

www.Borhansys.com

راهنمای آموزشی ماژول فروش
سیستم ایجاد کنیم ،به طور اتوماتیک کد « »1444442را میگیرد .به عنوان مثال به تصویر زیر که در آن مشتری متفرقاه یای باا ناام
«محمدرضا میرزایی» تعریف شده است توجه کنید( .تیک گزینه «دائمی» زمانی زده میشود که در هماین قسامت بخاواهیم مشاتری
دائمی جدیدی را تعریف کنیم .مشتری ما به طور اتوماتیک در «اشخاص» و نیز «مشتری» ثبت میگردد.

اگر شرکت تمایل داشته باشد مشتری متفرقه خود را تبدیل به مشتری دائم کند بایاد باه ایان مسایر مراجعاه کنیاد( .فاروش > تاب
اطالعات پایه > مشتری > انتخاب مشتری مورد نظر > «تبدیل مشتری متفرقه به دائم» از نوار ابزار) .الزم به ککر میباشد کاه فقاط و
فقط در اسناد «بدون مبنا» میتوان مشتری متفرقه را تعریف کرد.

حذف مشتری
جهت حذف مشتری ابتدا باید سواب آن مشتری را حذف کنیم ،یعنی هیچ گونه سندی با نام آن مشتری در سیستم نباید وجود داشته
باشد .برای این کار نام مشتری مورد نظر را پیدا کرده و با زدن دکمه «حذف» آن را پاک میکنیم ،سپس به مسیر (سیستم > اشخاص
> انتخاب مشتری مورد نظر > «حذف») میرویم.

گروه بندی کاال
برای دسته بندی کاالهایی که در عملیات فروش به کار میروند مورد استفاده قرار میگیرد .گروه بندی کاال در تعریف شرایط پورساانت
و مرور فروش کاربرد دارد .الزم به ککر است که با «گروه بندی کاال» در «انبار» ارتباطی نداشته و کامال مجزا از هام مایباشاند .جهات
تعریف یک گروه کاالی جدید از مسیر زیر اقدام میکنیم( .فروش > تب اطالعات پایه > گروه بندی کاال > «جدیاد» > ورود اطالعاات
> «تایید»)
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با استفاده از دکمه «زیرشاخه» می توانیم برای هر گروه کاال زیر شاخه ایجاد کنیم و ساختار درختواره ای از کاالها داشته باشایم ،بارای
تعریف زیر شاخه ابتدا روی آن گروه کاال کلیک کرده ،سپس از نوار ابزار باال ،دکمه زیر شاخه را کلیک میکنیم .الزم به ککر میباشد که
برای ایجاد زیرشاخه ،هیچ کاالیی نباید به گروه کاالی مورد نظر متصل باشد .با استفاده از دکمه «ویرایش» و «حذف» میتاوانیم گاروه
کاال را ویرایش کرده و یا آن را حذف کنیم .البته به شرطی میتوانیم گروه کاال را حذف کنیم که هیچ کاالیی به آن گروه متصل نباشاد.
به کمک دکمه «گزارش» میتوانیم گزارشی کامل از گروه کاالهای تعریف شده در سیستم را بگیریم.
برای جابجایی کاالها در بین گروه ها ،ابتدا گروه مورد نظار را انتخااب مای کنایم و ساپس در پنال سامت چاپ روی ناام کااالیی کاه
میخواهیم گروه آن را تغییر دهیم کلیک کرده و دکمه «انتقال به  » ...را میزنیم و در پنجره باز شده گروه کاالی مورد نظر را انتخااب
میکنیم .همچنین جهت حذف یک کاال درون گروه بندی ،ابتدا کااالی ماورد نظار را انتخااب کارده و ساپس روی آن راسات کلیاک
میکنیم و طب عکس زیر عمل میکنیم.
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مرکز فروش
به مکانی که اسناد فروش در آن صادر میشود ،مرکز فروش گفته میشود .یک سازمان بر اساس نیاز ممکن است دارای یک و یاا چناد
مرکز فروش باشد .متداول ترین کاربرد مراکز فروش در گزارش گیری میباشد و تقریبا تمام کاربردهایی که برای «گروه بندی مشتری»
و «گروه بندی کاال» مطرح شد ،برای مراکز فروش نیز صدق میکند .همچنین در جوایز فروش ،عامال هاای فاروش ،اعالمیاه قیمات و
طبقه موجودی ،پورسانت و ...نیز کاربرد دارد .جهت تعریف یک مرکز فروش جدید به مسیر (فروش > اطالعات پایه > مرکاز فاروش >
«جدید») میرویم .در قسمت «کد» ،کد مرکز فروش وارد میگردد که بایستی کدی غیر تکاراری باشاد .در قسامت «شاخص» لیسات
تمامی اشخاصی که به آنها تفصیلی اختصاص داده شده است ،قابل مشاهده میباشد .الزم به ککر است که مراکز فروش شعبات مختلاف
با یکدیگر متفاوت میباشند و هر شعبه ای بایستی نسبت به معرفی مراکز فروش خود به طور جداگانه اقدام نماید و نمیتوان یک مرکاز
فروش را به دو شعبه اختصاص داد.

با استفاده از دکمه «ویرایش» و «حذف» میتوانیم مرکز فروش را ویرایش کرده و یا آن را حذف کنیم .البته به شرطی میتاوانیم مرکاز
مشتری را حذف کنیم که هیچ سندی به آن متصل نباشد .به کمک دکمه «گزارش» میتوانیم گزارشی کامل از گروه مشتریان تعریاف
شده در سیستم را بگیریم.
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با استفاده از دکمه «دسترسی» میتوانیم روی مراکز فروش قابلیت دسترسی گذاشت ،برای این کار به (سیستم > ابزارها و تنظیمات >
تنظیمات > تب فروش > تیک گزینه«کنترل دسترسی مرکز فروش») میرویم .سپس به آدرس (سیستم > امنیات > گاروه کااری >
«جدید») میرویم و به ازای هر مرکز فروش یک گروه کاری میسازیم و کاربرانی را که قبال در مسیر (سیستم > تب امنیت > کااربر >
«جدید») ساخته ایم را به آن مرکز فروش وصل میکنیم.

سپس به (سیستم > تب سیستم > شعبه > انتخاب شعبه مورد نظر > «دسترسی» > «جدید») رفته و به گروه کاری خود نسابت باه
شعبه ای که مد نظرمان هست ،دسترسی میدهیم .پس از آن به (فروش > تب اطالعات پایه > مراکز فروش > انتخااب مرکاز فاروش
مورد نظر > «دسترسی» > «جدید» > انتخاب گروه کاری که در مراحل قبل ساختیم) .بدین صورت تنها کاربرانی که در گاروه کااری
این مرکز فروش عضو هستند ،میتوانند لیست اسناد و مرور فروش و گزارشات را بینند.

عامل
بعد از مشخص شدن مبلغ ریالی اسناد ،یکسری عوامل با تاثیرهای افزاینده ،کاهنده ،خنثای ،ارزش افازوده و عاواره شاهرداری بار آن
مبلغ مورد محاسبه قرار میگردد .به طور خالصه هرچیزی که بر روی قیمت فاکتور اثر بگذارد را عامل میگویند .جهات تعریاف عامال
جدید به مسیر (فروش > اطالعات پایه > عامل > «جدید») میرویم .ابتدا در فیلد «عنوان» نامی مناسب برای عامل مورد نظر انتخااب
میکنیم .سپس در قسمت «نوع» یک از حالتهای زیر را ،بسته به نیاز انتخاب میکنیم.
 )1افزاینده :بکارگیری این حالت در اسناد فروش ،باعث افزایش ریالی اسناد میشود .مانند عوامل مالیاتی
 )2کاهنده :بکارگیری این حالت در اسناد فروش ،باعث کاهش ریالی اسناد میشود .مانند تخفیفات
 )1خنثی :بکارگیری این حالت در اسناد فروش ،هیچ تاثیری در ریال اسناد ندارد .مانند حسن انجام کار یا پیش دریافت
 )4ارزش افزوده :عاملی است افزاینده که برای تعریف عامل هایی از نوع ارزش افزوده بکار میرود.
 )5عواره شهرداری :عاملی است افزاینده که برای تعریف عامل هایی از نوع عواره شهرداری کاربرد دارد.
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در صورتی که نوع عامل خنثی تعریف شود ،فیلد «ماهیت عامل خنثی» فعال میگردد .اگر نوع عامل از نوع خنثی باشد هیچ تاثیری در
جم کل اسناد فروش نخواهد داشت ولی بابت صدور سند حسابداری آن در اسناد فروش میتاوان ماهیات «بادهکار» «بساتانکار» یاا
«بدون تاثیر» را مشخص نمود .در واق ماهیت عامل خنثی ،بستانکار و بدهکار همانند عامل افزایناده و کاهناده عمال مایکناد و تنهاا
تفاوت آنها نسبت به عوامل افزاینده و کاهنده در این میباشد که روی مبلغ خالص تاثیری ندارد .همچنین در صورتی که «معاین بابات
در سند» با «معین عامل» یکی باشد ،معین عامل را در سند حسابداری نمایش نمیدهد .مراحال روباه رو را انجاام دهیاد( .سیساتم >
ابزارها و تنظیمات > تنظیمات > تب فروش > «تجمی طرف فروش») .بطور کلی عامال هاایی از ناوع «افزایناده»« ،ارزش افازوده» و
«خنثی بستانکار» هرسه تاثیر افزاینده در سند حسابداری دارند.

پس از مرحله فوق« ،حساب معینی» که در صدور سند حسابداری برای آن عامل به کار مایرود ،تعیاین مایگاردد .نکتاه :اساناد رنای
 2244 - 2211برای فاکتور و اسناد رنی  2144 - 2111برای فاکتور برگشتی میباشد .پس اگر معینی که به عامل وصل مایکنایم در
رنی  22باشد ماهیت بستانکار و اگر در رنی  21باشد ماهیت بدهکار دارد.
«تاثیر» دو نوع است ،یا در «کل سند» اعمال میشود که «عملکرد» آن بر اساس (درصد و مبلغ) قابل انتخاب کردن مایباشاد و یاا در
«اقالم سند» اعمال میشود که «عملکرد» آن بر اساس (نرخ ،درصد و مبلغ) قابل انتخاب کردن میباشاد .قابال توضایح مایباشاد کاه
«نرخ» مبلغ عامل تعریف شده را در تعداد واحدهای ثبت شده اسناد فروش ضرب میکند و نتیجه آن را به عنوان مبلاغ عامال در نظار
میگیرد« .درصد» محاسبات مبلغ عامل را بر اساس شرایط تعریف شده بصورت درصدی محاسبه میکند و مقاداری مایباشاد کاه باه
عامل های قبل و بعد از خود وابسته میباشد و «مبلغ» میتواند در سطح کل سند و یا به ازای هریک از اقالم سند مبلغی را برای عامال
منظور میکند و عددی است که به عوامل دیگر وابسته نیست ،مانند :هزینه حمل یاا تخفیاف مبلغای .الزم باه ککار مایباشاد کاه در
زیرسیستم فروش ،عامل هایی که تاثیر آنها روی «کل سند» میباشد ،بر اساس مبلغ فاکتور تسهیم میشوند.
با استفاده از گزینه های «فعال» «قطعی» «اجباری» میتوان نحوه استفاده از عامل را تعیین نمود .با انتخاب «فعال» عامل تعریف شده
فعال و قابل استفاده در اسناد میباشد .در صورتی که «قطعی» انتخااب شاود ،کااربر در هنگاام اساتفاده از عامال امکاان تغییار مبلاغ
«عملکرد» را ندارد ولی در صورتی که این گزینه انتخاب نشده باشاد کااربر مای تواناد مبلاغ آن عامال را تغییار دهاد .در صاورتی کاه
«اجباری» انتخاب شده باشد و شرایطی که برای عامل تعریف شده است با شرایط سند فروش یکسان باشد ،همزماان باا کخیاره اساناد
فروش ،محاسبات عامل انجام میشود و امکان حذف عامل اجباری در اسناد فروش وجود ندارد ،ولی در حالتی کاه ایان گزیناه انتخااب
نشده باشد و شرایطی که برای عامل تعریف شده است با شرایط سند فروش یکسان باشد ،بعد از کخیره شدن اسناد فروش ،کاربر عامال
را به صورت دستی انتخاب میکند و محاسبات عامل فروش بعد از انتخاب عامل ،انجام میشود .امکان حذف عامل فاروش اختیااری در
اسناد فروش ورود دارد .قابل توجه است که اگار تیاک «اجبااری» زده شاده باشاد ،تیاک قطعای نیاز باه صاورت اتوماتیاک انتخااب
میگردد( .یعنی در صورتی که عامل تعریف شده دارای شرایط باشد به طور اتوماتیک در سند نمایش داده میشود).
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نکته:عامل ها از سند مبنا به سند معطوف بطور خودکار منتقل میشوند .در صورتی که گزیناه «اساناد برگشاتی» تیاک داشاته باشاد،
میتوان در اسناد برگشتی (رنی  )2144عاملی که در سند هست را حذف نماییم.

«اولویت محاسبه» ترتیب محاسبه هر عامل فروش ،در اسناد فروش را مشخص مینماید .مثال عاملی با اولویت محاسبه  2بادین مفهاوم
است که در ابتدا محاسبات مربوط به عامل های با اولویت  1انجام شود و پس از محاسبه ریال متاثر از عامل هاای باا اولویات  ،1عامال
دوم را از روی این ریال جدید مورد محاسبه قرار دهد .عوامل میتوانند اولویت های یکسان داشته باشند ،در صاورتیکه دو عامال دارای
اولویت های یکسان باشند همزمان مورد محاسبه قرار میگیرند .به طور مثال فره کنید کاالی  Aبه صورت زیر مفروه است.
کاال

تعداد

نرخ

مبلغ

A

14

144

1444

حال دو فره زیر را در نظر بگیرید .که در جدول نخست ،هزینه حمل اولویت محاسبه  1را دارا میباشد و تخفیف اولویت محاسبه  2را
دارا میباشد و در جدول بعدی برعکس حالت فوق در نظر گرفته شده است .مشاهده میکنید که مبالغی که در انتها محاسبه شده است
با هم تفاوت دارند.
اولوی

عامل

عملکرد

هزینه حمل

مبلغ

1

تخفیف

درصد

2

()1588 = 588 + 1888

محاسبه

مبلغ
244
%14

( 1808= )%18 – 1588

اولوی

عامل

عملکرد

هزینه حمل

مبلغ

2

تخفیف

درصد

1

() 688 = %18 - 1888
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نکته :اولویت «محاسبه ارزش افزوده» و «عواره شهرداری» معموال دارای باالترین اولویت در بین عامل ها میباشند .همچناین بعاد از
استفاده از عامل در سند ،هیچ کدام از فیلدها قابل تغییر نمیباشد .البته تا زمانی که سند حساابداری روی اساناد فاروش ثبات نکارده
باشیم «حساب معین» عامل را میتوان تغییر داد.
پس از این مرحله «سطح محاسبه» تعیین میگردد .بطور معمول اکثر شرکت ها فقط از «سطح یک» بارای محاسابه عوامال اساتفاده
می کنند .اجازه دهید نحوه استفاده و کاربرد عوامل با سطوح باالتر از یک را با مثالی شرح دهم .فره کنایم شارکتی بخشای از درآماد
خود را از طری هزینه حمل بدست می آورد .حال مشتری از شرکت خواسته به ازای محموله باری ارسالی 14 ،درصد تخفیاف بار روی
هزینه حمل به او بدهند .توجه کنیم که هزینه حمل نوعی عامل استفاده شده در ساند اسات کاه میخاواهیم باه مبلاغ آن  14درصاد
تخفیف بدهیم و نه به مبلغ کل فاکتور .برای انجام این کار باید عاملی در «ساطح  »2تعریاف شاود کاه از ناوع «افزایناده» و عملکارد
«مبلغ» و «اولویت محاسبه یک» باشد .ب طور کلای بارای اساتفاده از ساطوح محاسابه دو و بااالتر از آن ابتادا بایاد یاک عامال از ناوع
«افزاینده» و عملکرد «مبلغ» و «اولویت محاسبه یک» در آن سطح تعریف گردد .محاسبات در سطوح مختلف ،متمایز از یگدیگر صورت
میپذیرد .توجه داشته باشید که در تمامی سطوح به غیر از سطح  1حتما بایستی یک عامل افزاینده مبلغی با اولویات  1وجاود داشاته
باشد تا بقیه عوامل آن سطح بر اساس آن عامل محاسبه گردند .در سطح  1نیز عامل مربوط به بابت یک عامل افزاینده اسات کاه بقیاه
عوامل سطح  1بر اساس آن محاسبه میگردند .نکته قابل توجه این میباشد که عامل ها در هر سطحی محاسبات را به طور مجزا انجاام
میدهند .یعنی عامل های سطح یک ،اولویت ها را چیده و محاسبه میکنند .عامل های سطح دو اولویت ها را چیده و محاسبه میکنند
و الی آخر .در انتها همه جم یا تفری شده و مبلغ فاکتور بدست میآید.
« مرتبط با » :میتوانیم برای عامل ها شرایطی خاص تعریف کنیم .که دارای گزینه های زیر میباشد.

شرایط اثرگذاری مرتبط با «کاال» و «گروه کاال» :زمانی میتوانیم بر اساس کاال و گروه کاال شارایطی تعریاف کنایم کاه تااثیر عامال در
سطح «اقالم سند» باشد .در صورتیکه تاثیر عامل بر روی کل سند باشد دو گزینه کاال و گروه کاال غیرفعال است .بین دو گزیناه کااال و
گروه کاال میتوانیم فقط یکی را انتخاب کنیم.
شرایط گذاری مرتبط با «مشتری» و «گروه مشتری» :به طور مثال اگر مشتری « »Aاز ما خرید کرد ،ده درصد تخفیف بادهیم یاا اگار
گروه مشتری « »Bاز ما خرید کرد بیست درصد تخفیف بدهیم .بین دو گزینه مشتری و گروه مشتری میتوانیم فقاط یکای را انتخااب
کنیم.
شرایط گذاری مرتبط با «مرکز فروش» :بر اساس مرکز فروش های تعریف شده در سیستم میتوان شرایط را اعمال کرد.
شرایط گذاری مرتبط با «تاریخ اثر گذاری» :میتوانیم بر اساس تاریخ ،شرایطی برای عامل ها ایجاد نماییم .بطور مثال به مشتریان اعالم
کنیم که از تاریخ  11/42/24تا تاریخ  11/41/24تخفیف پنجاه درصدی روی محصوالتمان خواهیم داشت .البته توجه داشته باشید کاه
بازه های تاریخی که تعریف میکنیم نباید همپوشانی داشته باشند.
نکته :در صورتی که شرایط گذاری بر چند اساس انجام شود (مثال بر اساس کاال و مشتری و تاریخ اثرگذاری) در این حالت محاسبات به
صورت ضرب دکارتی انجام میگیرد.
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دکمه شرایط :حاال که شرایط را بر اساس موارد فوق الذکر انتخاب کاردیم روی دکماه شارایط کلیاک میکنایم و در پنجاره بااز شاده
میتوانیم شرایط دلخواهمان را انتخاب کنیم .بطور مثال اگر شرایط بر اساس کاال و مشتری باشد با انتخااب  1کااال و  2مشاتری شاش
شرط ایجاد میشود که این تعداد به دلیل ضرب دکارتی عوامل صورت پذیرفته است .در کاادر مبلاغ میتاوانیم مبلاغ ماورد نظار بارای
شرایط را انتخاب کنیم .الزم به ککر میباشد که این مبلغ بر مبنای عملکردعاملی که تعریف کرده ایم عمال مایکناد .یعنای اگار ناوع
عملکرد در صد باشد و در کادر مبلغ عدد  14را وارد کنیم 14،درصد محاسبه میکند یا اگر مبلغ باشد و در کاادر مبلاغ عادد  1444را
وارد کنیم  1444ریال محاسبه میکند.

نکته :وقتی شرایط را اعمال میکنیم ،و به پنجره عامل بر میگردیم در پایین پنجره شرایط اعمال شده را نمایش میدهد.
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«نوع تفصیل  »1و «نوع تفصیل  »2و «نوع تفصیل  :»1همانطور که در عکس مشاهده میکنیم شامل  1تفصیل میباشد کاه بساته باه
حساب معینی که انتخاب میکنیم این نوع تفصیل ها فعال میشوند و قابل انتخاب هستند.
دکمه «ویرایش»« ،حذف»« ،گزارش» و «بازیابی» :در صورتی که بخواهیم عامل را ویرایش یا حذف نماییم از دکمه هاای «ویارایش» و
«حذف» استفاده می کنیم .البته عاملی قابلیت حذف و ویرایش را دارد که در سند از آن استفاده نشاده باشاد .دکماه «گازارش» بارای
گزارش گیری از عوامل تعریف شده مورد استفاده قرار میگیرد و دکمه «بازیابی» جهت بازیابی مجدد عوامل استفاده میشود.

گروه تحقیق و توسعه رباهن سیستم پاسارگاد

24

www.Borhansys.com

راهنمای آموزشی ماژول فروش
باب
در واق همان عامل است با ویژگیهایی از نوع افزاینده با تاثیر در اقالم سند ،اولویت محاسبه و سطح محاسبه یک باا عملکارد مبلاغ .در
ورژن های قدیم «بابت» در عامل تعریف شده بود ،اما به دلیل اینکه ممکن بود کسی نوع بابت را کاهنده درنظر بگیرد و دیتای مشاتری
دچار مشکل شود آن را جدا کردند .توجه داشته باشید که بابت در فاکتور فروش نقش بدهکار ساند حساابداری و در فااکتور برگشاتی
نقش بستانکار سند حسابداری را ایفا میکند.

بهتر است که «عنوان» انتخابی مشابه نام «معین» آن باشد .سپس «حساب معین» مورد نظر را انتخاب میکنیم .در ادامه «نوع تفصیل
 »1بطور پیش فره مشتری میباشد زیرا حساب دریافتنی است« .نوع تفصیل  »2و «ناوع تفصایل  »1بساته باه حسااب معینای کاه
انتخاب میکنیم فعال خواهند شد .تیک «قطعی» در صورتی که زده شده باشد تفصیل «پیش فره» انتخاب شده را بطور اتوماتیک در
سند میاندازد .در صورتی که بخواهیم بابت را ویرایش یا حذف نماییم از دکمه های «ویرایش» و «حذف» استفاده میکنیم .البته بابتی
قابلیت حذف و ویرایش را دارد که در سند از آن استفاده نشده باشد .دکمه «گزارش» برای گزارش گیری از بابت هایی که تعریف شاده
مورد استفاده قرار میگیرد و دکمه «بازیابی» جهت بازیابی مجدد بابت ها استفاده میشود.

اعالمیه ییم
اعالمیه قیمت فرمی است که لیست قیمت کاالها در آن درز میگردد و شرکتها در صورت استفاده از این امکان ،میتوانند نارخ اساناد
فروش را بصورت اتوماتیک بر مبنای «مرکز فروش» و «گروه مشتری» از اعالمیه قیمت فراخوانی نمایند .برای قیمت گذاری اسناد ابتدا
سیستم تاریخ سند فروش را با تاریخ اعالمیه قیمت های تایید شده مقایسه مینماید و اعالمیه قیمت هایی را مدنظر قرار مایدهاد کاه
تاریخ اعالمیه قیمت آنها کوچکتر مساوی تاریخ سند باشند و پس از آن شرایط سند (مانناد مشاتری انتخااب شاده و کااال) را بررسای
می نماید ،در صورتی که در بین اعالمیه های یافت شده شرایطی که با سند مذکور همخوانی دارد وجود داشات ،در باین اعالمیاه هاای
یافت شده قیمت از اعالمیه قیمتی که بزرگترین تاریخ را دارد ،فراخوانی میگاردد .باه عناوان مثاال اگار بارای کااالی « »Aدر تااریخ
 11/41/21دو اعالمیه قیمت (با نرخ  144در ساعت  1صبح) و (با نرخ  244در ساعت  1صبح) تعریف شاده باشاد ،سیساتم در هنگاام
فراخوانی قیمت ،نرخ  244را به دلیل جدیدتر بودن تاریخ و زمان آن ،در سند قرار میدهد .جهت ایجاد اعالمیه قیمت جدید به (فاروش
> اطالعات پایه > اعالمیه قیمت > «جدید») میرویم« .مرکز فروش» مورد نظر را انتخاب میکنیم .کاربر حتما بایستی یکای از مراکاز
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فروش را انتخاب نماید ،در صورتی که هیچ مرکز فروشی انتخاب نگردد قیمت ها در هیچ کدام از مراکز فروش فراخاوانی نمایشاود .در
صورت نیاز به توضیحات ،فیلد «توضیحات» را پر میکنیم .سپس کاالی مورد نظر را انتخاب میکنیم.

در صورت نیاز درز نرخ قیمت بر اساس «گروه مشتری» فیلد آن را بر اساس گروه مشتری های ایجاد شده انتخاب میکنیم .در صورتی
که گروه مشتری انتخاب نگردد قیمت وارد شده به ازای تمامی گروه های مشتری یکسان میباشد .کاربر میتواند به ازای هریک از گروه
های مشتری در ردیف های مجزا نرخ های متفاوتی تعریف نماید .در صورتی که یکی از شاخه هاای گاروه مشاتری کاه خاودش دارای
زیرشاخه است انتخاب گردد ،پس از تایید اعالمیه قیمت ،به ازای هریک از زیرشاخه ها یک ردیف در اعالمیه قیمت ایجاد میگردد.
«از مقدار» و «تا مقدار» :بازه موثر قیمتی از طری این فیلدها تعیین میگردد .از مقدار باه معنای «بزرگتار از» و تاا مقادار باه معنای
«کوچکتر مساوی» میباشد .به عنوان مثال وقتی بازه ( )4 - 144را وارد میکنیم به این معنا میباشد که مقادیر بزرگتر از صفر ( 1و 2
و )...تا مقادیر کوچکتر مساوی صد را ( 144و  11و  11و )...در هنگام اعمال قیمت فراخوانی میشوند و قیمت آنها به صورت اتوماتیاک
در سند وارد شود .حال اگر بخواهیم مقادیر را بصورت پله ای تعریف کنیم ،حتما بایاد از باازه پیوساته اساتفاده کنایم و باین باازه هاا
نبایستی فاصله وجود داشته باشد .توجه داشته باشید که در هریک از اعالمیه قیمت ها نبایستی فیلدهای کاال ،گروه مشتری ،از مقادار،
تا مقدار و واحد سنجش همزمان مشابه باشند ،در غیر این صورت شرایط همپوشانی ایجاد میگردد .همچنین در صورتی کاه فیلادهای
کاال ،گروه مشتری و واحد سنجش مشابه بودند نبایستی بازه های تعریف شده برای از مقدار تا مقدار دارای وجه اشتراکی باشاند .بطاور
مثال:
عنوان کاال

از مقدار

تا مقدار

واحد سنجش

نرخ

A

4

144

تعداد

144

A

144

244

تعداد

244

حال اگر به عکس زیر دقت کنید ،میبینید که تعداد صد عدد را با نرخ صد در نظر گرفته و تعداد پنی عدد را با نرخ  244و مبلغ کل به
این صورت محاسبه شده است( (100*100) + ((105-100)*200) = 11000 .

در صورتی که سندی قیمت خود را از اعالمیه قیمت فراخوانی نما ید و برای مقادار وارد شاده در ساند شارایطی تعریاف نشاده باشاد،
سیستم با دادن پیغام (شما مجاز به انجام فروش نمیباشید) از ثبت سند جلوگیری مینماید .در واقا عادد وارد شاده در باازه دوم باه
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نوعی نشان دهنده محدوده ی فروش نیز میباشد و به کاربر اجازه نمیدهد بیشتر از آن مقدار در اسناد فروش ثبات نمایاد .باه عناوان
مثال شما اعالمیه قیمتی به صورت زیر تعریف کرده اید.

حال میخواهیم سندی بزنیم و کاالی مورد نظر را با تعداد  154عدد بفروشیم (درحالی که در اعالمیه قیمت تعریف شده بازه ما از  4تا
 144میباشد ).در این حالت با پیغام خطای «شما مجاز به انجام فروش نمیباشید» مواجه میشوید.
فره کنیم برای  4مرکز فروش بخواهیم یک اعالمیه قیمت را داشته باشیم ،یا برخی از کاالها بارای  2مرکاز فاروش یکساان هساتند،
برای راحتی کار در ساخت اعالمیه قیمت برای مرکز فروش جدید ،میتوانیم روی دکمه «کپی» کلیک کرده و با بااز کاردن یاک ساند
اعالمیه قیمت جدید و زدن دکمه «چسباندن» اقالم سند قبلی را در سند فعلی کپی کنیم .به ازای هر ردیف کاربر میتواند کف قیمت،
سقف قیمت و نرخ را تعیین نماید .در صورتی که تیک «قطعی» زده شده باشاد ،کااربر در هنگاام ورود اساناد فاروش نمایتواناد نارخ
فراخ وانی شده را تغییر دهد ،اما اگر این تیک انتخاب نشده باشد ،کاربر میتواند نرخ فراخوانی شده را در محدوده کف قیمات تاا ساقف
قیمت تغییر دهد .وقتی اعالمیه قیمت تعریف میکنیم کل اسناد سیستم فاروش از آن پیاروی مایکنناد و اینطاور نیسات کاه اساناد
مشخص شده ای فقط از اعالمیه قیمت بخوانند.
دکمه «ییم

گذاری اتوماتیک» :فره کنید به دلیل عوامل بیرونی (اعم از تغییر نرخ دالر ،افزایش قیمت و  )...تصامیم گارفتیم باه

همه قیمت ها مبلغ  1444تومان اضافه نماییم .اگر این کار را بخواهیم بصورت یکی یکی روی کاالها اعمال کنیم کار بسایار زماانگیری
میباشد ولی با استفاده از دکمه «قیمت گذاری اتوماتیک» به راحتی انجام پذیر میباشد .برای این کار ابتدا سند اعالمیاه قیمات ماورد
نظر را از «لیست» انتخاب میکنیم و سپس بر روی دکمه «قیمت گذاری اتوماتیک» کلیک میکنیم.

در قسمت «نوع» میتوانیم مشخص کنیم که قیمت افزایش مییابد یا کاهش .در قسمت «عملکرد» میتوانیم نوع عملکرد را برا اسااس
«درصد» یا «مبلغ» مشخص کنیم .گروه کاال و گروه مشتری مورد نظر را نیز میتوانیم انتخااب کنایم .پاس از مشاخص کاردن ماوارد
خواسته شده ،بر روی «محاسبه» کلیک و سپس «تایید» را میزنیم .اگر برخی از کاالهایی که در اعالمیه قیمت ماورد نظار شاما قارار
دارند ولی شما مایل به افزایش قیمت آنها نیستید ،پس از انتخاب کاالی مورد نظر در این صفحه بر روی دکمه «حذف» کلیک کنید تاا
از اعالمیه قیمت مورد نظر حذف گردند.
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دکمه «دریاف

از اکسل» :با استفاده از این دکمه میتوانیم فرمت اکسل مخصوص سند اعالمیه قیمت را دریافت نموده و لیست کاال

ها و قیمت ها رادر آن وارد و ثبت نماییم .همچنین درصورتی که بخواهیم برای سال جدید اعالمیه قیمت جدید تعریف کنایم ابتادا بار
مبنای قیمت های سال قبل یک خروجی از اکسل گرفته و سال ماالی سیساتم را تغییار داده و ساپس دراعالمیاه قیمات «دریافات از
اکسل» را میزنیم .در صورتی که فرمت فایل اکسل را نداشتید ،جهت دریافت فرمت این فایل بر روی «دریافات فرمات اکسال» کلیاک
کنید.
پس از «ثبت» اعالمیه قیمت تا زمانیکه کاربر آنرا تایید نکند ،قیمت های تعریف شده در اسناد فراخوانی نمیگردند .برای این کاار روی
دکمه «تایید» کلیک کنید تا سیستم بتواند آن را فراخوانی کند .در صورتی که بخواهیم تغییراتای روی اعالمیاه قیمات بادهیم دکماه
«برگشت از تایید» را کلیک کرده و سپس تغییرات را اعمال میکنیم .از دکمه «لیست» جهت مشاهده اعالمیه قیمت های تعریف شده
در سیستم و اعمال تغییرات روی آنها می توان بهره برد .این قسمت قابلیت جستجوی اعالمیه قیمت های تعریف شده بر اساس «مرکاز
فروش» و «کاال» و «گروه مشتری» و «تاریخ» را دارا میباشد .از دکمه «تایید» جهت تایید کردن اعالمیه قیمت هاایی کاه تنهاا ثبات
اولیه شده اند میتوان استفاده برد و همچنین جهت لغو تایید یک اعالمیه قیمت از دکمه «برگشت از تایید» میتوانید استفاده کنید.
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انواع سند
پایه و اساس زیر سیستم فروش بخش «انواع سند» میباشد .جهت معرفی اسناد در سیستم فروش باه مسایر (اناواع ساند > «جدیدد»)
بروید تا پنجره ای همانند پنجره زیر نمایان گردد.

کدهای سند :در قسمت کد ،کد سندی که قصد ایجاد آن را داریم وارد میکنیم .به علت وجود روال های متفاوت در برخورد با اساناد
فروش بایستی اصولی در تعریف این کدها لحاظ گردد ،که به صورت زیر میباشد .کد سیستم فروش  4رقمی باوده و باا عادد  2شاروع
میشوند و رنی آن از  2444تا  1444میباشد.
 )1برای حالت بدون مبنا سندی با کد  1تعریف میگردد.
 )2رنی کدهای  2444تا  > 2411برای اسنادی که حالت غیر رسمی دارند .مانند درخواست ها یا پیش فاکتورها
 )1رنی کدهای  2144تا  > 2111اسنادی از نوع حواله فروش و مجوز فروش در این بازه قرار میگیرند.
 )4رنی کدهای  2244تا  > 2211اسناد از جنس فاکتور فروش در این قسمت تعریاف مایشاوند .بارای اساناد ایان باازه ساند
حسابداری صادر میشود .در صورتی که روال فروش به این صورت باشد که ابتدا سندی در سیستم فروش درز گاردد (مانناد
پیش فاکتور و یا حواله فروش) و بر اساس آن سندی در انبار زده شود (مانند تحویل فروش) و بر مبناای ساند انباار ،فااکتور
فروش ثبت گردد ،بایستی این نوع سند در بازه  2244تا  2241تعریف گردد و اگر روال فروش به این صورت است که از روی
خروجی انبار بدون مبنا فاکتور زده میشود بایستی این نوع فاکتور در رنی  2254الی  2211تعریف گردد.
 )5رنی کدهای  2144تا  > 2111اسناد از جنس فاکتور برگشتی در این قسمت تعریف میشاوند .بارای اساناد ایان باازه ساند
حسابداری صادر می شود .در صورتی که روال برگشتی به این صورت باشد کاه ابتادا ساندی در سیساتم فاروش درز گاردد
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(مانند مجوز برگشت از فروش) و بر اساس آن سندی در انبار زده شود (مانند رسید برگشت از فروش) و بر مبنای ساند انباار
فاکتور برگشتی ثبت گردد ،بایستی این نوع سند در بازه  2144تا  2141تعریف گردد و اگر روال
 )1برگشتی به این صورت است که روی ورودی انبار بدون مبنا فاکتور برگشتی زده میشود ،بایساتی ایان ناوع فااکتور در رنای
 2154الی  2111تعریف گردد.
 )6رنی کدهای  2444تا  > 2411اسناد از جنس مجوز برگشتی در این بازه تعریف میشوند.
 )1رنی کدهای  2111و  2116و  2111و  > 2111در صورتی که در فرآیند مشتری نیاز باشد سندی را تعریف کنید کاه بادون
ریال باشد ،از این کدها استفاده میکنیم .الزم به ککر میباشد اسنادی که دارای این رنی کاد هساتند حتماا بایاد در ابتادای
فرآیند فروش قرار بگیردند و بدون مبنا باشند .در غیر این صورت اگر سندی در وسط فرآیند فروش باشد که بخواهیم ریال را
نمایش ندهد ،تیک «نمایش قیمت» را در کانفیگ سند بر میداریم.
مثال :حواله فروش > تحویل فروش > فاکتور (حواله ریال ندارد)
2111 

< 245

> 2242

 )1رنی کدهای 2141و  2121و  2111و  2141و  > 2151فره کنید که در انباار  144عادد از کااالیی موجاود باشاد .حاال
کارمند  1برای  24عدد از کاالی مورد نظر پیش فاکتوری را صادر میکند پس از آن کارمند  2برای  64عادد از هماان کااال
پیش فاکتور دیگری صادر میکند .پس از ثبت این  2پایش فااکتور ،کارمناد  1قصاد دارد بارای  14عادد از آن کااال پایش
فاکتوری صادر کند .در این هنگام این کارمند نمیتواند چنین پیش فاکتوری را صادر کند ،چرا که  14کاال توسط دو کارمناد
دیگر رزرو شده و فقط 14کاال باقی مانده است .توجه داشته باشید که این رزرو فقط در ساطح کااال مایباشاد و ارتبااطی باا
ردیابی ندارد .جهات رزرو موجاودی کاالهاا ابتادا باه (سیساتم > ابزارهاا و تنظیماات > تنظیماات > تاب فاروش >«رزرو
موجودی») میرویم .تیک رزرو موجودی فقط روی رنی کادهای 2141و  2121و  2111و  2141و  2151اعماال مایشاود.
الزم به ککر میباشد که فرم بعد از این رنی اسناد ،حتما باید فرم خروجی انبار باشد.
مثال :پیش فروش > تخصیص کاال به انبار > تحویل فروش > فاکتور فروش
( 2121 > 2441 رزرو) > 2241 > 245
 )14کد خاص  > 2211بعضی از مشتریان با توجه به فرآیند کاری شان نیاز دارند که بعد از صدورفاکتور ،خروجای انباار زده شاود.
بنابراین رنی فاکتوری که حالت رزرو باشد و بعد از آن سند خروجی انبار بیاید  2211میباشد.
مثال :فاکتور فروش > تحویل فروش (رزرو میشود)
245 > 2211 
فرق سند حسابداری فاکتور فروش و فاکتور برگشت از فروش را در مثال زیر مشاهده میکنید.
فاکتور فروش :بابت بدهکار

فاکتور برگشتی :طبقه بدهکار

طبقه موجودی بستانکار
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در زیر چند نمونه از فرآیندها ،به همراه کدهای آنان را آورده ایم.
 )1قرارداد فروش > حواله فروش > حواله انبار > فاکتور فروش
2242 > 245 > 2142 > 2442 
 )2پیش فاکتور > تحویل فروش > فاکتور فروش
2241 > 245 > 2441 
 )1فاکتور فروش > تحویل فروش (رزرو میشود)
245 > 2211 
 )4حواله فروش > تحویل فروش > فاکتور (حواله ریال ندارد)
2242 > 245 > 2111 
 )5پیش فروش > تخصیص کاال به انبار > تحویل فروش > فاکتور فروش
( 2121 > 2441 رزرو) > 2241 > 245
فعال :با استفاده از تیک فعال تعیین میگردد که کدام یک از اسناد در لیست سند نمایش داده شوند تا بتوان از آنها استفاده نمود.
عنوان :در قسمت عنوان ،نام مناسبی برای سند درز میکنیم.
عنوان التین :در صورت تمایل میتوان نام التین سند را نیز در این فیلد وارد نمود.
باب

پیش فرض :میتوانید بابت مورد نظر را انتخاب کنید تا بطور پیش فره در سند نمایش دهد .در صورتی که بابت پیش فره را

انتخاب کردید ولی در سند به شما نمایش داده نشد به این علت است که معین شما دارای دو یا سه سطح تفصیل میباشد.
نمایش ییم  :با انتخاب این گزینه اطالعات ریالی نیز در اسناد قابل رویت میباشد .با انتخاب این گزینه ستون های نرخ ،مبلغ و مبلغ
(خالص) به فرم سند اضافه میگردد .کاربرد آن برای اسناد مبنا داری میباشد که نمیخواهیم قیمت آن را مشاهده کنیم.
ییم

در سند مبنا دار یابل تغییر باشد :در حال حاضر انتخاب این گزینه دو کاربرد دارد .اول اینکه اگر فرآیند ما به صورت (پایش

فاکتور > فاکتور) باشد و بخواهیم قیمت رادر سند معطوف (فاکتور) تغییر دهیم از این گزینه استفاده میکنیم و کاربرد دوم در صورتی
که فرآیند ما بصورت سند مبنا -معطوف باشد و بخواهیم عاملی به سند معطوف اضافه کنیم (دقت شود فقط عامل جدید اضافه کنایم و
نه طرف) میباشد ،باید تیک این گزینه را بزنیم در غیر اینصورت نمیتوانیم عاملی اضافه کنیم(نکته :در صورتی که این تیاک زده شاده
باشد و به پیش فاکتور عامل تخفیف وصل شده باشد ،میتوانیم آن را از فرم جدا کنیم و به فاکتور وصال کنایم) .همچناین در شارایط
متفاوت سیستم بصورت نمودار زیر عمل مینماید.

گروه تحقیق و توسعه رباهن سیستم پاسارگاد

11

www.Borhansys.com

راهنمای آموزشی ماژول فروش

تغییر مشتری :با انتخاب این گزینه یک سوال مهم از کاربر پرسیده میشود که با تغییر مشتری این تیک ممکن است روی قیمت کاال
و محاسبات تاثیرگذار باشد ولی تاثیر آن محاسبه مجدد نخواهد شد.آیا میپذیرید؟!! برای درک بهتر این گزینه مثالی شارح مایدهایم:
فره کنید  2گروه مشتری عمده فروش و خرده فروش داریم .در اعالمیه قیمت برای مشتری عمده فروش کاالی  Aرا با قیمات 1444
ریال تعریف میکنیم و برای مشتری خرده فروش با قیمت  2444ریال تعریف میکنیم .حال فاکتوری برای مشتری عمده فروش ثبات
میکنیم و بعد از ثبت متوجه میشویم که مشتری را اشتباه انتخاب کردیم و میبایست خرده فروش را انتخاب کنیم ،با توجه به اینکاه
تعداد آرتیکل های سند زیاد است و نمی خواهیم آن ها را حذف کنیم ،مشتری را در هدر سند تغییر میدهیم  .با تغییر مشتری قیمات
هایی که برای گروه خرده فروش تعریف شده بود ،دیگر محاسبات نمیشود و کاربر در اینجا باید دقات الزم را نسابت باه ایان موضاوع
داشته باشد.
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وصول :در صورتی که با مشتریان خود حساب و کتاب داشته باشد و بخواهید برآیند نحوه پرداخت دو مشتری به چه صورت بوده است
تیک این گزینه را می زنیم .این گزینه فرمی را که در سیستم فروش با اسناد مدیریت وصول ارتبااط دارد مشاخص مایکناد .البتاه باه
شرطی این گزینه کار می کند که زیر سیستم مدیریت وصول را داشته باشیم .نکته مهم اینکه این گزینه میبایسات فقاط روی یکای از
اسناد فروش فعال گردد و معموال روی سندی فعال میشود که فروش قطعی روی آن اتفاق میافتد .همانند فاکتور فروش.
جایزه فروش :تیک این گزینه باعث فعال شدن جایزه فروش در سند میشود .در توضیح قسمت «جایزه فروش» به صورت تکمیلی باه
شرح این مورد میپردازیم.
نمایش مبنای نرخ :اجازه دهید با یک مثال این گزینه را توضیح دهیم .فره کنید برای کاالیی دو نوع واحد سانجش داریام (عادد و
باکس) .حال میخواهیم یک فاکتور فروش ثبت کنیم .با فعال کردن این گزینه ،میتوان مبنای نرخ را «مقدار» یا «مقادار اصالی» قارار
داد و در واق اگر  5باکس نوشابه در فاکتور ثبت کند و هر باکسی شامل  1عدد باشد میشود:

ییم

مبنای نرخ

نام کاال

مقدار

واحد سنجش

مقداراصلی

نرخ

جم

مقدار

نوشابه

5

باکس

14

144

544

مقداراصلی

نوشابه

5

باکس

14

144

144

در سند بدون مبنا یابل تغییر باشد :با انتخاب این گزینه میتوان قیمت اسناد بدون مبناا را در شارایطی تغییار داد ،کاه در

شرایط متفاوت سیستم بصورت نمودار زیر عمل مینماید:
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نمایش تلورانس :این گزینه بر روی مقدار اسناد فروش اثر گذار است .در صورتی که سند مورد نظر مبنادار باشاد امکاان صادور ساند
معطوف بیش از مقدار سند مبنا نیست .با انتخاب این گزینه دو ستون «درصاد تلاورانس» و «مقادار تلاورانس» باه فارم ساند افازوده
میگردد که با وارد نمودن درصد و یا مقدار تلورانس در سند مبنا می توان از سند مبناا تاا مقادار (مقادار د مقادار تلاورانس) خروجای
کشید .در اینجا همیشه مقدار تلورانس با واحد سنجش اصلی کاال محاسبه میگردد .بطور مثال فره کنیم در شارکتی  144کیلاوگرم
ورق گالوانیزه پیش فاکتور میشود تا از انبار خارز گردد .وقتی انباردار ،ورق های گالوانیزه راروی باسکول وزن میکند متوجه مایشاود
وزن آنها  145کیلوگرم میباشد .اگر تیک نمایش تلورانس فعال شده باشد روی سند معطوفش (حوالاه فاروش) مایتواناد مقادار 145
کیلوگرم را هم ثبت کند.
باب

در سطح هدر :در صورت انتخاب این گزینه ،بابت در سطح هدر مشخص میشود و در صورت عدم انتخاب ،بابات در ساطح قلام

تعیین میگردد.
نمایش محل تحویل :میتوانیم با انتخاب این گزینه محل تحویل کاال را مشخص کنید.
کاالی تکراری :با انتخاب این گزینه در یک سند می توانیم کاالی تکراری انتخاب کنیم .کاربرد این گزینه بارای زماانی مایباشاد کاه
میخواهیم سه حواله فروش را تبدیل به یک فاکتور کنیم .این ویژگی در اسناد مبناداری معنا پیدا مایکناد کاه دارای کااالی تکاراری
هستند.
نمایش موجودی انبار :در صورت انتخاب این گزینه موجودی هر کاال ،میزان رزرو شده و موجودی قابال فاروش باه تفکیاک انباار در
سند فروش نمایش داده میشود .در سند برای مشاهده موارد ککر شده ،به روی کاالی مورد نظر میرویم و کلید  F8را میزنیم.
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نمایش انبار :در صورتی که در فرم مورد نظر نیاز به انتخاب انبار باشد ،این گزینه را تیک میزنیم .بهتر است روی اسنادی فعاال باشاد
که سند رزرو باشد (اسنادی که بالفاصله بعد از آنها خروجی انبار صادر میگردد) .درصورتی که انبار را انتخاب کنیم ،انبار انتخاب شاده
به عنوان انبار پیش فره در نظر گرفته میشود.
سند معطوف اتوماتیک :در این قسمت صدور سند معطوف اتوماتیک بصورت «انبار به انبار» « ،فروش به انبار» و «فروش به فاروش»
را داریم .با انتخاب این گزینه ،فیلد «سند معطوف» فعال میشود که میتوان سند معطوف خود را انتخاب نمود ،در ایان مناوی لیسات
اسنادی را مشاهده میکنیم که این اسناد مبنای آنها میباشاد .در فیلاد بعادی « تغییار وضاعیت ساند پاس از صادور ساند معطاوف
اتوماتیک» را داریم که ما را قادر می سازد که برای سیستم تعریف کنیم در صورت صادر نشدن سند اتوماتیک ،کدام یک از وضعیت هاا
(توقف عملیات  /همراه با هشدار) را به ما نمایش دهد .الزم به ککر میباشد که تاریخ سند اتوماتیک حتما بار اسااس تااریخ مبناای آن
صادر میگردد« .توقف عملیات» به این معنا میباشد که سند خروجی انبار قابل صدور نباشد و «همراه با هشدار» به این معنا مایباشاد
که سند خروجی انبار قابل صدور نباشد ولی قیمت قابلیت تایید شدن را داشته باشد.
کنترل اعتبار :با انتخاب این گزینه وضعیت اعتباری مشتریان در سند بررسی میگردد و میتوان حالت (هشادار  /توقاف) عملیاات را
برای فرم سند فعال نمود .البته بایستی در قسمت تعریف مدل اعتباری این نوع سند و بابت آن به مدل وصل شود تا وضاعیت اعتبااری
بر اساس مدل انتخاب شده بر رسی گردد .به عنوان مثال اگر این گزینه روی سند فعال باشد و فاکتوری برای یک مشاتری باه مبلاغ N
ریال صادر کنیم ،ابتدا اعتبار مشتری چک می شود و در صورت مشکل بر اساس نوع عملکردی که انتخاب کردیم سیستم باه ماا پیغاام
میدهد.
کنترل تاریخ اعتبار :معموال صدور برخی از اسناد (مانند پیش فاکتور) در شرکت ها تاریخ اعتبار دارد .به عنوان مثال پایش فاکتورهاا
اعتبار  1ماهه دارند و بعد از آن اعتباری ندارد .با انتخاب این گزینه در فرم سند ،در قسمت هدر فیلد تااریخ اعتباار اضاافه مایگاردد و
کاربر میتواند تعیین نماید که سند مورد نظر تا چه تاری خی اعتبار داشته باشد .در قسمت کنترل کننده نیز سندی که بار مبناای ایان
سند صادر میگردد انتخاب می شود .اگر تاریخ سند کنترل کننده از تاریخ اعتبار سند مبنا بیشتر باشاد باه کااربر اجاازه ثبات ساند را
نمیدهد.
سند کنترل کننده :به سندی که تاریخ اعتبار روی آن چک میشود «سند کنترل کننده» میگویند .به عناوان مثاال در صاورتی کاه
تاریخ اعتبار را روی «پیش فاکتور» فعال کرده و سند کنترل کننده آن را روی «فاکتور فروش» بگذاریم ،چنانچه تاریخ اعتباار منقضای
شده باشد به شما اجازه ثبت سند را نمیدهد.
نمایش تگ :کاربرد اصلی تگ ها تعیین واسطه های فروش برای محاسبه پورسانت فروش میباشد .در نرم افزار فروش سیستم برهاان،
پورسانت فروش در  1سطح محاسبه میشود .این سطوح در «تگ  »1و «تگ  »2و «تگ  »1مشخص میشود .با انتخاب هریک از تاگ
ها می توان عنوانی را برای آن انتخاب نمود ،در صورتی که بخواهیم ورود اطالعات مربوط به تگ ها اجبااری باشاد تیاک «اجبااری» را
میزنیم و در قسمت «نوع تفصیل» انواع تفصیلی هایی که در قسمت تگ مربوطه قابل مشاهده هستند تعیین میگردد.
تب اسناد مبنا :در این قسمت میتوان سندهایی را که در قسمت سند مبنا میتوان بر مبنای آنها سند مورد نظر را صادر نمود ،تعیین
کرد .شایان ککر است در صورتی که کاربر بخواهد از روی اسناد انبار سندی را در سیستم فروش صادر نماید بایستی ابتدا یک نوع ساند
با شماره سند انبار و با همان نام در فرم انواع سند فروش ایجاد نماید و سپس در قسمت اسناد مبنا آنرا به سند فروش مورد نظر وصال
نماید.
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تب انواع تفصیل :در این قسمت تعیین میگردد که کدام دسته از مشتریان در فرم اسناد قابل رویت باشند .با انتخاب هرکدام از اناواع
تفصیل فقط مشتریان آن نوع تفصیل در فرم سند نمایش داده میشوند.
تب انواع کاال :در این قسمت نوع کاالهایی که در فرم سند میتوانند قابل مشاهده و استفاده باشند را تعریف مایکنایم .توجاه داشاته
باشید برای اینکه سندی بر مبنای سند دیگر صادر گردد حتما بایستی انواع کاالهای دو سند یکسان باشند (کاالهای سند مبنا باا ساند
معطوفش یکی باشد) .
تب عامل :در این قسمت عواملی که در فرم سند میتوانند قابل مشاهده و استفاده باشند را تعریف میکنیم .توجاه داشاته باشاید کاه
عوامل همواره از سند مبنا به معطوف خود منتقل میشوند بنابراین نیازی نیست یک عامل را به معطوف یاک ساند مبناا وصال کنایم.
خارز از کتاب :در صورتی که تیگک گزینه قیمت در سند مبنا دار قابل تغییر باشد زده شده و به پیش فاکتو عامل تخفیف وصال باشاد
میتوانیم آن را از فرم جدا کرده و به فاکتور وصل کنیم.
تب برچسب :برچسب ها نقطه مشترک همه سندها هستند و صرفا جنبه گزارشی دارند و هیچ گوناه کنترلای روی آنهاا تعبیاه نشاده
است.

گزینه «در سطح هدر» برچسب مورد نظر را به هدر سند منتقل میکند ،در غیر این صورت برچسب مورد نظر در سطح قلام مایباشاد
(عکس زیر) و گزینه «اجباری» پر کردن فیلد مورد نظر را اجباری میکند .در قسمت «عنوان» نامی مناسب برای برچساب ماورد نظار
خود انتخاب میکنیم.
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تاریخ  1و تاریخ  :5امکان درز تاریخ را میدهد .در صورت زدن تیک «میالدی» میتوان تاریخ را به میالدی وارد نمود.
عدد :امکان درز عدد صحیح را میدهد .در صورتی که تیک گزینه «ثابت» را بزنیم ،میتاوانیم در قسامت «تعاداد کااراکتر» مشاخص
کنیم که عدد وارد شده چند رقمی باشد.
محل فیزیکی :امکان انتخاب محل فیزیکی را میدهد.
حرفی ثاب  :مانند انواع تفصیل میباشد که ابتدا باید در (انبار > تب اطالعات پایه > حرفی ثابت) تعریف شود.
حرفی متغیر :امکان درز حروف یا اعداد اعشاری را میدهد.
کاال :امکان انتخاب کاال را میدهد.
تفصیل  1و تفصیل  5و تفصیل  :3امکان درز تفصیل بر اساس نوع تفصیل های مشخص شده را میدهد.
شرح سند حسابداری :در قسمت انواع سند با انتخاب گزینه «شرح سند حسابداری» فرم زیر نمایش داده میشود و میتوان از طری
آن شرح آرتیکل های سند حسابداری مورد نظر را تعیین نمود.
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حال به نوع نمایش شرح آن در سند حسابداری توجه کنید.
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تعریف مدل اعتبار
یکی از نیاز های مهم کاربران در سیستم فروش ،کنترل مانده اعتبار مشتریان است .برای کنترل اعتبار مشتریان در سیستم برهان برای
هر مشتری سقف اعتباری تعیین می شود .سپس در هر سندی که کاربر به آن نیاز داشته باشد کنترل اعتبار (هشدار یا توقاف) صاورت
میگیرد .بخشی از کنترل اعتبار در سیستم حسابداری صورت می گیرد و بخشی دیگار در زیرسیساتم هاا .کنتارل اسانادی کاه ساند
حسابداری برای آنها صادر می شود ،در سیستم حسابداری و اسنادی که در زیرسیستم ها جریان دارند و هنوز برای آنها سند حسابداری
صادر نشده است(بر اساس بابت و نوع سند) در زیر سیستم مربوطه میباشد .جهت تعریف مادل هاای اعتبااری بار روی جدیاد کلیاک
میکنیم تا پنجره زیر نمایان گردد.

کاربر بایستی برای هریک از مدل ها کد و عنوان مدل را وارد نماید .سپس در تب «معین» ،معین هایی که در سیستم حساابداری بایاد
کنترل اعتبار از روی آن ها انجام شود را انتخاب نماید و در تب «سند» ،اسنادی که در زیرسیستم ها الزم است کنتارل اعتباار از روی
آن ها انجام شود را انتخاب نماید .پس از تعریف مدل میتوان به مسیر (فروش > اطالعات پایه > مشتری) رفته و روی مشاتری ماورد
نظر کلیک کرده و دکمه تخصیص اعتبار را بزنید .مدل های اعتباری را به مشتریان اختصاص دهید و میزان اعتبار هریک را نیز تعیاین
کرد .معموال معینی که انتخاب میشود ،از نوع حساب دریافتنی میباشد تا بدین وسیله حساب بدهکار مشتری چک شود .هچنین مدل
اعتبار فقط سند هایی را در نظر میگیرد که در سیستمی غیر از سیستم فروش تعریف شده باشد.
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طبقه موجودی
کاربر از طری طبقه بندی کاال می تواند معین مربوط به فروش و برگشت از فروش هریک از کاالهادر هریک از اساناد را تعیاین نمایاد.
برای معرفی طبقات فروش پس از انتخاب گزینه جدید در قسمت طبقه بندی پنجره زیر نمایان میگردد.

در قسمت «کد» ،کد طبقه کاال و در قسمت «عنوان» نیز عنوان طبقه را وارد میکنیم .در صاورت نیااز «عناوان التاین» طبقاه را نیاز
میتوان تعریف نمود .پس از تعریف موارد فوق با کلیک بر روی تب «جزئیات» پنجره زیر نمایش داده میشود.

در تب «کاال» ،کاالهایی که دارای طبقه نمیباشند ،نمایش داده میشود و میتوان آنها را به این طبقه اضافه نمود .هرکاال صرفا میتواند
به یک طبقه اختصاص پیدا کند .پس از انتخاب کاالها در تب «معین» معین هریک از اسناد فروش مشخص مایگاردد .بارای هار ناوع
سند صرفا می توان یک نوع معین را تعریف نمود .معین های تعریف شده در این بخش در قسمت بستانکار اساناد فاروش (رنای 20244
الی  )20211و بدهکار اسناد برگشت از فروش (رنی  20144الی  )20111نمایش داده میشود.
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در شرایط زیر در فرم سند حسابداری ،معین مربوط به طبقه کاال نمایش داده نمیشود.
 )1کاالی استفاده شده در اسناد فروش متعل به هیچ طبقه ای نباشد.
 )2ک االی استفاده شده در اسناد فروش متعل به طبقه ای باشد که برای سند مورد نظر در آن طبقه ،معینی تعریف نشده باشد.

جوایز فروش
یکی از امکانات ماژول فروش تعریف کاالی جایزه و اعمال آن در فاکتورهای فروش میباشد .بعضی از فروشندگان برای تشوی مشتریان
خود به خرید بیشتر ،طب قوانین خاصی ،کاالی جایزه (اشانتیون) برای مشتری در نظر میگیرند .در این صورت پس از خرید کاالی
مورد نظر به مقدار تعیینشده ،کاالی جایزه به صورت رایگان (قیمت فروش صفر) برای مشتری در فاکتور فروش صادر شده و کاال با
بهای تمامشده از انبار خارز میشود .بطور مثال فره کنید که مشتری تعداد  144عدد از کاالیی را خریداری میکند و ما به ازای
خرید این مقدار 14 ،عدد از همان کاال را به عنوان جایزه می دهیم .توجه داشته باشید که در این حالت برای  144عدد کاالی فروخته
شده سند حسابداری صادر میشود ولی برای آن  14عدد کاالیی که به عنوان جایزه داده ایم سند حسابداری صادر نمیشود .جهت
تعریف جایزه فروش بر روی دکمه «جدید» کلیک کرده تا پنجره زیر نمایان شود.

در ابتدا عنوانی مناسب برای جایزه فروش خود بر میگزینیم« .نوع جایزه» باه دو مادل «تعادادی – تعادادی» و «تعادادی – ریاالی»
تقسیم میشود.
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مدل تعدادی – تعدادی :ابتدا یک بسته کاال تعریف میکنیم .به این صورت درنظر میگیریم که اگر مشتری از کااالی  Aو B-C-D-E
به تعداد 24عدد خرید 2 ،عدد کاالی خاص  Xرا جایزه میدهیم (البته شخص میتواند تمام  24عادد را از کااالی  Aخریاداری کناد).
مطاب تصویر مراحل را انجام میدهیم.

در گام بعدی وارد سند فاکتور فروش شده و کاالهایی که مشمول جایزه هستند را به مقدار  24کیلو گرم انتخااب کارده ساپس بعاد از
ثبت سند بطور اتوماتیک جایزه فروش آن نمایش داده میشود.

جوایز فروش میتواند بر اساس شرایط زیر باشد :مشتری خاص  /گروه مشتری خاص  /مرکز فروش  /تاریخ اثر گذاری
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بطور مثال شما جایزه را برای یک تاریخ خاص در نظر میگیرید ،از  16/41/41الی  16/41/11یا فقط به گروه مشتریان سازمانهای
دولتی جایزه میدهید .پس به راحتی میتوانید با تعریف شرایط جوایز فروش خود را مشخص کنید.
نکته :1محاسبه جوایز فروش فقط روی اسناد بدون مبنا استفاده و به اسناد معطوف منتقل میشود.
نکته :5سندی که دارای جایزه میباشد ،وقتی روی آن سند معطوف انبار صادر میگردد ،اجازه تغییر در تعداد را نخواهیم داشت.خطا
میدهد.
نکته  :3وقتی سند معطوف از انبار صادر میکنیم ،دو ردیف مجزا را نمایش داده و جایزه بطور اتوماتیک در سند میافتد و از موجودی
انبار کم میکند .سپس وقتی فاکتور فروش معطوف صادر میکنیم،مجدد یک ردیف شده (فقط کاال) و در سند حسابداری نیز اصال
مقدار جایزه را در نظر نمیگیرد.

مدل تعدادی – ریالی :در این مدل ،قسمت ورودی  Nکاال نداریم فقط یک کاال داریم و خروجی هم (جایزه) همان کاالست.
بطور مثال مشتری اعالم میکند در کامیون من فقط  144کاال جا میشود .حال چند کاال مشمول جاایزه مایشاود؟ سیساتم حسااب
میکند.
نکته  :1برای جاهایی که مقدار و تعداد کاال مشخص است ولی نمیدانید چند عدد کاالی جایزه دارید ،کاربرد دارد.
نکته :5اگر کاالیی در دو مدل جایزه تعریف شده باشد ،هر دوتا را در سند نمایش میدهد.
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سند
میتوانید با رفتن به قسمت (فروش > سند) لیست اسنادی که در قسمت انواع سند تعریف کردید و وضاعیت فعاال دارناد را مشااهده
کنید .فرم هریک از اسناد شامل دو قسمت هدر و قلم میباشد .هدر اسناد فروش به شکل زیر میباشد.

در قسمت «سند مبنا» فهرست اسنادی که می توانند مبنای صدور این سند قرار گیرند و در فرم انواع سند در قسمت اسناد مبنا معرفی
شده اند ،نمایش داده میشود .در صورتی که سندی غیر از «بدون مبنا» انتخاب گردد ،تنها میتوانید از مرج آن اقالم را انتخاب کنید.
در قسمت «مرکز فروش» نیز تمامی مراکز فروش شعبه جاری که کاربر به آنها دسترسای دارد ،نماایش داده مایشاود« .تااریخ ساند»
بصورت پیش فره با تاریخ جاری سیستم تکمیل میگردد ولی کاربر میتواند به صورت دستی آنرا تغییر دهاد .پاس از انتخااب مرکاز
فروش ،بر اساس شماره گذاری تعریف شده ،شماره سند در قسمت «شماره سند» درز میگردد .در صورتی که کاربر بخواهد شماره ای
غیر از شماره سند را نیز به عنوان یکی از شناسه های سند ثبت نماید ،از «شماره فرعی» میتواند اساتفاده کناد .یکای از تفااوت هاای
اصلی شماره فرعی با شماره سند ،در تکرارپذیر بودن آن است به این معنی که میتوان دو سند فروش با شماره فرعی مشاابه را کخیاره
نمود .در صورتی که در تعریف سند مربوطه ،تیک «کنترل تاریخ اعتبار» خورده باشد ،تاریخ اعتبار در هدر سند نمایش داده میگاردد و
میتوان تعیین نمود که سند حاضر تا چه زمانی اعتبار داشته باشد.

در قسمت «مشتری» نیز میتوا ن تمامی مشتریان تعریف شده که در نوع تفصیل سند وصل شده اند را مشاهده نماود .در صاورتی کاه
بخواهیم مشتری جدید را تعریف نماییم از گزینه جدید استفاده میکنیم( .برای نحوه تعریاف مشاتری جدیاد یاا مشاتری متفرقاه باه
قسمت «مشتری» مراجعه شود).
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در صورتی که گزینه «نمایش انبار» در هنگام تعریف سند ،انتخاب شده باشد در قسمت «انبار» نام انبار را میتاوان مشاخص نماود .در
قسمت «توضیحات» نیز میتوان توضیحات هدر سند را وارد نمود .در صورتی گزینه «محل تحویل در هدر» انتخاب شده باشد ،میتوان
آن را در سند مشاهده و تکمیل کرد .تگ های فعال هر سند نیز با عنوان های تعریف شده در قسمت هدر سند قابل مشااهده هساتند.
در صورتی که بابت در سطح هدر انتخاب شده باشد ،بابت و تفصیلی ها در سطح هدر نمایش داده میشوند.
اگر انبار انتخابی دارای برچسب باشد و برچسب های انبار در سطح هدر تعریف شده باشند ،برچسب های تعریف شده برای انبار در تاب
«تگ» در قسمت هدر سند قابل مشاهده میباشد.

اقالم اسناد فروش به شکل زیر میباشد.

کاربر پس از تکمیل اطالعات هدر سند میتواند اقدام به تکمیل اطالعات قسمت قلم سند نماید .اگر فرم سند فاروش بار مبناای ساند
دیگری صادر گردد ،ستون مرج در قسمت جزئیات نمایش داده میشود و کاربر میتواند تمامی اسناد مرج تا قبال از تااریخ ساند را
مشاهده نماید و یک یا چند مورد از آنها را برگزیند .در اسناد مبنادار بر خالف اسناد بدون مبنا کاربر میتواند بدون انتخاب مرکز فروش
و مشتری ،ستون مرج را باز نموده و پس از انتخاب یک یا چند مرج  ،سیساتم بصاورت خودکاار باا توجاه باه اساناد انتخااب شاده
فیلدهای مرکز فروش و مشتری را تکمیل میکند .البته باید توجه داشت که مرج های انتخابی بایستی دارای مراکز فروش و مشاتری
یکسان باشند ،در غیر اینصورت سیستم با دادن پیغام خطا از انتخاب همزمان این مراج جلوگیری میکند .در صورتی که سند فاروش
بدون مبنا باشد ستون مرج نمایش داده نمیشود و با کلیک در قسمت کد کاال ،کاربر میتواند نسبت به انتخاب کاال اقدام نماید.

در صورتی که کاالیی در این قسمت قابل مشاهده نبود ،ممکن است به دالیل زیر باشد.
 )1در قسمت (سیستم > ابزارها و تنظیمات > تنظیمات > تب انبار) تیک محل فیزیکی زده شاده باشاد و کااالی ماورد
نظر به انبار انتخاب شده در سند فروش تخصیص داده نشده باشد.
 )2در قسمت (سیستم > ابزارها و تنظیمات > تنظیمات > تب انبار) تیک کنترل دسترسای کااال انتخااب شاده باشاد و
کاربر فعلی به کاالی مورد نظر دسترسی نداشته باشد.
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 )1در تعریف سند ،در قسمت انواع کاال ،آن نوع کاال به سند وصل نشده باشد.
پس از انتخاب هریک از کاالها در پایین فرم ،اطالعات مربوط به موجودی کاال نمایش داده میشود .در قسمت پایین فرم موجودی کااال
در هریک از انبارها به تفکیک هر انبار در قسمت موجودی انبار نمایش داده میشود .در صاورتی کاه تیاک رزرو موجاودی در قسامت
(سیستم > ابزارها و تنظیمات > تنظیمات > تاب فاروش) زده شاده باشاد ،در اساناد باا کادهای  2141و  2121و  2111و  2141و
 2151مقدار وارد شده از کاال به عنوان موجودی رزرو شده ثبت میگردد و در قسمت رزرو شده در پایین فرم اسناد فروش باه تفکیاک
هر انبار نمایش داده می گردد .موجودی قابل فروش نیز از کسر موجودی رزرو شده از موجودی انبار به دست میآید .شایان ککار اسات
در اسناد فروش کاربر صرفا می تواند مقدار اصلی را به اندازه موجودی قابل فروش وارد نماید و اطالعات مرباوط باه موجاودی در پاایین
فرم بر اساس واحد سنجش اصلی کاال نمایش داده میشود .توجه داشته باشاید بارای مشااهده موجاودی انباار از کلیـد  F8اساتفاده
میکنیم.

پس از انت خاب کاال با توجه به موجودی های نمایش داده شده در پایین فرم کاربر اقدام به وارد نمودن مقدار و انتخااب واحاد سانجش
کاال می نماید .در صورتی که واحد سنجش انتخابی ،واحد سنجش اصلی کاال نباشد با توجاه باه ضارایب تعریاف شاده باین واحادهای
سنجش مقدار کاال براساس واحد سنجش اصلی در فیلد مقدار اصلی نمایش داده میشود .در ساندهای مبناادار کااربر صارفا مرجا را
انتخاب نموده و کاال و مقدار آن بر اساس واحد سنجش انتخابی در فرم سند درز میگردد .البته کاربر مایتواناد مقادار را کااهش داده
ولی نمیتواند مقداری بیشتر از مقدار سند مرج را وارد نماید.
در صورتی که در سند مبنا درصد و مقدار تلورانس تعریف شده باشد کاربر میتواند به میزان مقدار تلاورانس بیشاتر از مبناای خاود در
سند بعدی نیز وارد نماید.
اگر در فرم تعریف سند «نمایش تلورانس» انتخاب شده باشد فیلدهای درصد تلورانس و مقدار تلورانس نماایش داده مایشاود .در ایان
فیلدها می توانیم تعیین نماییم که در سند بعدی بر مبنای این سند تا چه میزان میتوان بیشتر از مقدار سند مبنا انتخاب نمود .درصاد
و مقدار تلورانس بر اساس واحد سنجش اصلی کاال محاسبه میگردد.
اگر در فرم تعریف سند ،بابت در سطح هدر انتخاب نشده باشد ،فیلدهای بابت ،کد معین ،کد تفصیل  2و  1و عناوان تفصایل  2و  1در
قسمت جزئیات سند در ستون های مجزا نمایش داده میشود و کاربر میتواند به ازای هر ردیف یاک بابات انتخااب کناد .بابات هاای
انتخابی مبنای صدور سند حسابداری فروش قرار میگیرند.
در صورتی که کاربر در تعریف فرم سند گزینه «نمایش قیمت» را انتخاب نموده باشد ،ستون های نرخ ،مبلغ و مبلاغ (خاالص) در فارم
سند نمایش داده میشوند و کاربر میتواند از طری این فیلد ها نسبت به ریالی نمودن سند اقدام نماید .کاربر از طری نارخ و یاا مبلاغ
میتواند قیمت کاال را وارد نماید .مبلغ خالص نیز نشان دهنده مبلغ کاال منهای عوامل کاهنده در سطح قلم به اضافه عوامل افزاینده در
سطح قلم میباشد .در واق جم مبلغ (خالص) در پایین فرم تنها نشان دهنده تاثیر عوامل در سطح قلام مایباشاد و تااثیر عوامال در
سطح هدر را نشان نمیدهد .برای اضافه نمودن عوامل به اسناد دارای قیمت به شیوه زیر عمل مینماییم.
عوامل در سطح هدر :برای اضافه نمودن این عوامل بایستی کاربر به تب عوامل در فرم سند رفته و از آنجا نسبت به اضاافه نماودن ایان
عوامل اقدام نماید .مبلغ خالصی که در پایین فرم اسناد نمایش داده میشود ،نشان دهنده جم مبلغ (خالص) سند (مبلغ کااال منهاای
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عوامل کاهنده در سطح قلم به اضافه عوامل افزاینده در سطح قلم) به اضافه عوامل افزاینده در ساطح هادر منهاای عوامال کاهناده در
سطح هدر میباشد .قابل ککر است که تنها عواملی در این قسمت نشان داده میشوند که اوال در سطح کل سند تعریاف شاده باشاند و
ثانیا شرایط هدر سند با شرایط عامل تعریف شده مشابه باشد ،در غیر این صورت آن عامل در ایان قسامت نماایش داده نمایشاود .در
قسمت توضیحات نیز میتوان برای هر ردیف توضیحاتی وارد نمود.

در تب جوایز ،میتوانید جوایز فروش تعریف شده را مشاهده کنید.

در قسمت باالی فرم سند فروش کلیدهای زیر وجود دارند .که به ترتیب به شرح هرکدام میپردازیم.

لیس  :با انتخاب این گزینه کاربر می تواند به اسناد ثبت شده قبلی دسترسی پیدا نماید .کلید میانبر برای دسترسی باه لیسات اساناد
( )Ctrl+Lمیباشد .با کلیک بر روی این دکمه صفحه ای همانند صفحه زیر نمایان میشود.

کاربر با استفاده از فیلترهای موجود در باالی این فرم می تواند نسبت به پیدا نمودن ساند ماورد نظار خاود اقادام نمایاد .همچناین باا
استفاده از فیلترهای موجود می توان جستجوی دقی تری بر روی اسناد به عمل آورد .با انتخاب چندین ساند در ایان فارم مایتوانیاد
نسبت به حذف  ،تغییر وضعیت اسناد و همچنین صدور سند حسابداری و  ...از طری کلیدهای موجود در باالی این فرم اقدام نمود.
جدید :با انتخاب این گزینه کاربر میتواند یک سند جدید ایجاد کند.
ثب  :با انتخاب این گزینه کاربر میتواند سند ایجاد شده را کخیر نماید و وضعیت آنرا به وضعیت ثبت اولیه تغییر دهد.
حذف :با انتخاب این گزینه کاربر میتواند سند مورد نظر را حذف نماید .البته در صورتی میتوان سندی را حذف نمود که اوال وضاعیت
سند ثبت اولیه باشد و ثانیا مبنای صدور سند دیگری قرار نگرفته باشد.
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وضعی

سند :وضعیت اسناد فروش به یکی از حالت های زیر میباشد:
ثب

اولیه  :پس از کخیره سند برای اولین بار وضعیت به حالت ثبت اولیه در میآید .در این حالت کااربر مایتواناد هرگوناه

تغییری در سند ایجاد نماید و یا آنرا حذف نمیاد .اما سند با وضعیت ثبت اولیه نمیتواناد مبناای صادور ساند دیگاری قارار
بگیرد.
تایید :پس از بررسی اسناد با وضعیت ثبت اولیه میتوان وضعیت آنها را به تایید شده تغییر داد .اسناد در وضعیت تایید شده
قابل ویرایش نمیباشند اما میتوانند مبنای صدور اسناد دیگر قرار بگیرند .همچنین بارای اساناد دارای وضاعیت تاییاد شاده
میتوان سند حسابداری صادر نمود .پس از تایید سند تا زمانی که بر مبنای آن سند ،سند دیگری صادر نشده باشد مایتاوان
با استفاده از گزینه برگشت از وضعیت آنرا به ثبت اولیه تغییر داد.
ابطال :وضعیت اسناد را در حالت ثبت اولیه و تایید شده میتوان به حالت ابطال تغییار داد .وضاعیت ابطاال زماانی باه کاار
میرود که میخواهیم سندی را دیگر مشاهده ننماییم اما میخواهیم تاریخچه ساند حاذف نشاود .در صاورتی کاه از گزیناه
حذف استفاده نماییم دیگر نمی توان سند را در لیست اسناد مشاهده نمود و آن سند از لیست اسناد حذف مایگاردد و قابال
بازیابی نمیباشد ولی در صورتیکه سندی را ابطال نماییم میتوا نیم از طری گزینه بازگشت ،مجددا از آن سند در اسناد دیگر
استفاده نماییم .تنها در صورتی می توان سندی را ابطال نمود که آن سند مبنای صدور ساند دیگاری قارار نگرفتاه باشاد .در
صورتیکه تیک رزرو موجودی خورده باشد با ابطال سند ،مقدار رزرو شده سند به مقدار قابل فروش افزوده میگردد.
اختتام :وضعیت اختتام در تمامی اسناد فروش به جز رنی  20244الی  20111در سطح قلام و هادر وجاود دارد .تنهاا کااربر
می تواند وضعیت اسناد تایید شده را به حالت اختتام تغییر دهد و در حالت ثبت اولیه وضعیت اختتاام غیار فعاال مایباشاد.
وضعیت اختتام مشابه وضعیت ابطال میباشد با این تفاوت که در صورتی که سندی مبنای صدور ساند دیگاری قارار گرفتاه
باشد بازهم می توان وضعیت آن را به اختتام تغییر داد .پس از تغییر وضعیت سند به حالت اختتام باقیماناده ساند کاه هناوز
مبنای صدور سندی قرار نگرفته است ،به حالت اختتام یافته تغییر مییابد و دیگر نمیتوان بر مبنای آن سندی صاادر نماود.
شایان ککر است اگر تیک رزرو موجودی خورده باشد با تغییر وضعیت سند به حالت اختتام ،مقدار اختتام یافته باه موجاودی
قابل فروش افزوده میگردد و با برگشت از اختتام این میزان به موجودی رزرو شده اضافه میگردد.
ثب

حسابداری :پس از تایید اسنادی که در بازه  20244الی  20111وجود دارند میتوان سند حسابداری صادر نماود .پاس

از صدور سند حسابداری برای این رنی از اسناد وضعیت آنها به ثبت حسابداری تغییر میکند .اگر کاربر بخواهد وضاعیت ایان
اسناد را به حالت تایید شده برگرداند ،ابتدا بایستی سند حسابداری ایجاد شده را حذف نماید و سپس اقدام به تغییر وضاعیت
سند به حالت ثبت اولیه نماید.
صدور سند معطوف :با انتخاب این گزینه لیست اسنادی را که میتوان بر مبنای این ساند صاادر نماود مایتاوان مشااهده نماود .در
صورتی که وضعیت سند تایید شده باشد میتوان با انتخاب یکی از انواع سندهای موجود به فرم آن سند رفته و بر مبنای ساند حاضار،
سند معطوف را ایجاد کرد.
اطالعات تکمیلی :در قسمت (سیستم > سیستم > انواع اطالعات تکمیلی) فیلدهایی که با موضوع (فروش  -سند) تعریف شده باشند
در قسمت اطالعات تکمیلی اینجا قابل رویت میباشند و میتوان برای آنها مقادیر مدنظر را ثبت نمود.
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مدل وصول :در صورتی که کاربر زیرسیستم مدیریت وصول را داشته باشد ،با تعریف مدلهای وصاول مایتواناد از ایان قسامت جهات
مشخص کردن نوع وصول مبلغ فاکتور استفاده کند.
ارزش ریالی :با کلیک بر روی این دکمه اطالعات جامعی از عامل های به کار رفته در سند به ما داده میشود .به عنوان مثال به عکس
زیر توجه کنید.

اطالعات مشتری :اطالعات مشتری را نمایش میدهد.

فایل پیوس  :میتوان از این قابلیت به اسناد پیوست اضافه کرد.
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کنترل ایالم :از طری این گزینه میتوان اطالعات تکمیلی را در مورد اقالم به کار برده شده در سند مشاهده نمود .به عنوان نمونه باه
مثال زیر که در عکس مشخص میباشد توجه کنید.

در قسمت باالی جزئیات سند فروش نیز کلیدهایی وجود دارد:

جدید :با انتخاب این گزینه کاربر میتواند ردیف جدیدی به اقالم سند اضافه کند.
حذف :با انتخاب این گزینه کاربر میتواند ردیف های انتخاب شده را حذف کند.
اختتام :کاربر میتواند در اسناد تایید شده ،وضعیت ردیف های انتخابی را به حالت اختتام یافته تغییر دهد.
برگش

از اختتام :کاربر میتواند وضعیت ردیف های اختتام یافته را به تایید شده تغییر دهد.

نمایش تاریخچه یلم :کاربر میتواند لیست اسناد صادر شده بر روی ردیف انتخاب شده را مشاهده کند.
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زمانبندی تحویل یلم :این مورد را با یک مثال توضیح میدهیم .فره کنید در یک حواله فروش  1444عدد از کاالیی را میفروشایم
و میخواهیم  544عدد از آن کاال را در تاریخ  1و مابقی را در تاریخ  2تحویل دهیم .در این هنگام میتوان از این دکمه بهره بارد .توجاه
داشته باشید که این دکمه در سطح قلم کاال اثر میگذارد نه بر روی کل سند .همچنین صرفا جهت برنامه ریزی جهات تحویال کااال و
گزارش گیری دارد.

اطالعات تکمیلی :در قسمت (سیستم > انواع اطالعات تکمیلی) فیلدهایی که با موضوع (فروش  -سند) تعریف شده باشند در قسمت
اطالعات تکمیلی اینجا قابل رویت میباشند و میتوان برای آنها مقادیر مدنظر را ثبت نمود.
دریاف

فایل :کاربر می تواند اطالعات قلم را از طری فایل اکسل دریافت کند و در داخل سند قرار دهاد .در فارم بااز شاده از طریا

دکمه «دریافت» می توانید فایل اکسل را دریافت کنید .فرمت مورد نیاز برای فایل اکسل را نیاز مایتوانیاد از طریا «دریافات فرمات
اکسل» دریافت کنید و بر روی آن تغییرات مورد نظر خود را بدهید.
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راهنمای آموزشی ماژول فروش
آخرین ییم
در این فرم لیست قیمت تمامی کاالهایی که در اعالمیه قیمت های تایید شده وجود دارند نمایش داده میشود .در صورتی که اعالمیاه
قیمتی را از حالت تایید شده خارز نماییم دیگر اطالعات مربوط به آن اعالمیه در فرم آخرین قیمت نماایش داده نمایشاود .کااربر باا
استفاده از این فرم میتواند بررسی کند که برای یک کاالی خاص ،چه اعالمیه قیمت هایی صادر شده است.

مرور فروش
این گزارش یکی از مهمترین گزارشات سیستم فروش میباشد .به کمک این گزارش میتوان در بازه زمانی ماورد نظرماان از هریاک از
اطالعات مهم فروش مثل مشتری ،مرکز فروش ،کاال ،عوامل فروش و شعبه گزارش تهییه کرد .همچنین در این گزارش امکان پیگیاری
هریک از موارد فوق تا حد سند و ریز سند فروش وجود دارد .فرم مرور فروش از سه قسمت تشکیل شده است ،قسامت اول مرباوط باه
فیلتر میباشد.

در این بخش کاربر می تواند فیلترهایی برای نمایش اسناد در گزارش مرور فروش تعیاین نمایاد .در صاورتی کاه فیلتاری دارای مقادار
نباشد تمامی مقادیر برای آن فیلتر آورده میشود .مثال در صورتی که در این قسمت کاالیی انتخاب نشاود ،اطالعاات تماامی کاالهاا در
مرور آن آورده میشود.
قسمت دوم مربوط به گروه بندی میباشد.

در این قسمت میتوانیم تعیین کنیم که اطالعات بر اساس چه گزینه هایی در گزارش مشاهده شوند .با انتخاب هریک از گزیناه هاا آن
مورد در یک ستون مجزا در گزارش نمایش داده میشود و اطالعات بر اساس ریز آن گزینه به نمایش در میآید .بصورت پیش فره در
گزارش مرور فروش ستون های مربوط به مقدار ،نرخ ،قیمت ،اضافات ،کسورات ،خالص دریافتنی ،خالص فروش ،ارزش افزوده و عاواره
شهرداری نمایش داده می شود .تفاوت خالص فروش و خالص دریافتنی در این است که در محاسبه خالص دریافتنی ،عوامل خنثای نیاز
لحاظ میگردند ولی در محاسبه خالص فروش عوامل خنثی بی تاثیر میباشد .با انتخاب هریک از موارد باال ستونهایی طبا جادول زیار
به گزارش اضافه میشود:
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عنوان

نام ستون هایی که به گزارش افزوده میشود

شعبه

شعبه

انواع سند

کد نوع سند – نوع سند

مرکز فروش

مرکز فروش

ماه

ماه مالی

سال

سال مالی

شهر

شهر

استان

استان

کشور

کشور

تفصیل 1

کد تفصیل  – 1عنوان تفصیل 1

تفصیل 5

کد تفصیل  – 2عنوان تفصیل 2

تفصیل 3

کد تفصیل  – 1عنوان تصفیل 1

تگ 1

کد تگ  – 1عنوان تگ 1

تگ 5

کد تگ  – 2عنوان تگ 2

تگ 3

کد تگ  – 1عنوان تگ 1

کاال

کد کاال – عنوان کاال – عنوان التین کاال – برچسب کاال

گروه کاال

گروه کاال

طبقه بندی کاال

کد طبقه کاال – عنوان طبقه کاال – برچسب کاال

مشتری

کد مشتری – عنوان مشتری

گروه مشتری

گروه مشتری

هدر سند

شماره سند – شماره فرعی – تاریخ سند – توضیحات هدر  -وضعیت – ثبت کننده ویرایش
کننده – تایید کننده

جزئیات سند

توضیحات جزئیات (نکته :با انتخاب این گزینه ریز اسناد به نمایش در میآید.

عامل

عامل

شماره سند حسابداری

شماره سند حسابداری
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با استفاده از این دو تب می توانیم اطالعات مورد نیاز در سیستم فروش را بصورت یک گزارش مشاهده نماییم .تنظیماتی که در ایان دو
تب اعمال میکنیم ،در تب سوم (کخیره گزارش) قابل کخیره میباشد تا در صورتی که کاربر نیاز دوبااره باه هماان گازارش داشات باا
انتخاب گزارش از لیست گزارشات مرور فروش ،بصورت خودکار فیلترها و گروه بندی های مورد نظر اعمال گردد.

در این قسمت برای گزارش مورد نظر خود کد و عنوانی در نظر میگیریم و پس از کخیره کردن آن ،گازارش هاای کخیاره شاده در «
لیست گزارشات موجود» قابل مشاهده و بازیابی میباشند .پس از نمایش گزارش در فرم مرور فروش باا راسات کلیاک کاردن بار روی
هریک از ستون ها موارد زیر قابل تنظیم میباشد.
ترتیب نمایش دادهها :با انتخاب گزینه های «ترتیب صعودی» یا «ترتیب نزولی» میتوانیم تعیاین نمااییم کاه ترتیاب نماایش دادن
مقادیر یک ستون به چه صورتی باشد.
نحوه نمایش ستونها و مقادیر :با استفاده از «همترازی عنوان ستون» و «همترازی ردیف هاا» مایتاوان مکاان نماایش داده هاا در
گزارش را تعیین کرد.
گروه بندی دادهها :با انتخاب این گزینه میتوان اطالعات یک گزارش را بر اساس مقادیر هریک از ستون ها گروه بنادی نماود .بارای
این کار در صورتی که گزینه گروه بندی انتخاب شده باشد می توان با کشیند یک ستون به قسمت گاروه بنادی بار اسااس مقاادیر آن
ستون ،گروه بندی انجام داد.
اضافه یا مخفی نمودن ستونها  :عالوه بر انتخاب ستون ها از قسمت گروه بندی ،با استفاده از گزیناه هاای مخفای کاردن ساتون و
انتخاب ستون ،می توان ستون های دیگری نیز به گزارش مرور اضافه نمود و یا برخی از ستون های موجود در گزارش را حذف نمود.
تعیین سرجمع ستونها :می توان تعیین نمود که در انتهای هر ستون چه مقداری نمایش داده شود .در اینجا میتاوان یکای از توابا
تعداد ،جم  ،میانگین ،حداقل ،حداکثر و تعداد مقدار را انتخاب نمود و یا اگر جم مقادیر یک ستون بی معنا باشاد ،باا انتخااب «هایچ
کدام» هیچ مقداری در انتهای ستون نمایش داده نشود.
نحوه نمایش اعداد :با استفاده از گزینه «جداکننده» میتوان از جدا کننده برای نمایش بهتر ارقام بهره برد.
نحوه نمایش گزارش :می توان تعیین نمود که گزارش بصورت جدول نمایش داده شود ویا اطالعات هر ردیف در قالب یک کارت مجازا
به نمایش گذاشته شود.
تنظیم سایز اتوماتیک ستونها :با استفاده از این گزینه میتوان سایز هریک از ستون ها را به اندازه ای تغییر داد کی تمامی مقاادیر
آن ستون نمایش داده شود.
تنظیمات نمایش جاری :در این قسمت تمامی تنظیماتی که در قسمت های قبلی شرح داده شد ،قابل تنظیم میباشد.
در باالی فرم مرور فروش کلید هایی وجود دارد که عملیات گزارش گیری مرور فروش توسط آنها انجام میپذیرد.
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شروع :با ا نتخاب این گزینه تمامی فیلترها و گروه بندی ها حذف گردیده و فرم مرور فروش به حالت اولیه بر میگردد.
بازگش  :در صورتیکه از گزینه «گردش» یا «تاریخچه» استفاده نماییم ،این کلید فعال میشود و مایتاوان از طریا آن گازارش را از
حالت تاریخچه به حالت گردش و از حالت گردش به حالت اولیه برگرداند.
بازیابی :پس از تنظیم گروه بندی و فیلتر ،با فشردن این کلید گزارش به نمایش در میآید .در واق برای اعمال تغییرات فیلتار و گاروه
بندی در گزارش بایستی یکبار گزینه بازیابی فشرده شود.
اسناد :با انتخاب این گزینه اطالعات مربوط به اسنادی نمایش داده میشود که یا اقالم آن فاقد سند معطوف میباشاند (یعنای مبناای
صدور سند دیگری قرار نگرفته باشد) و یا بر مبنای آنها سندی در سیستم انبار ثبت گردیده است ،در واق توسط این گزینه مایتاوانیم
اسناد باز در سیستم فروش را مالحظه نماییم.
گردش :با انتخاب هریک از ردیف ها و زدن گزینه گردش ،سیستم با توجه به فیلترهای موجود گردش آن ردیاف را در کال اساناد باه
نمایش در می آورد .مثال در صورتی که بخواهیم بدانیم یک کاال در چه اسنادی گردش داشته است ابتدا با انتخاب کاال در قسمت گاروه
بندی ،تمامی کاالها به نمایش در میآید و پس از آن با انتخاب کاالی مورد نظر و زدن گزینه گردش ،تمامی اسنادی کاه ایان کااال در
آنها وجود دارند به نمایش در میآید .با انتخاب گزینه گردش ،تمامی ستون ها به جز فصیلی ها به نمایش در میآیند.
تاریخچه :در صورتی که گزینه گردش انتخاب شده باشد ،گزینه تاریخچه فعال میگردد .در صورتی کاه بار روی یکای از ردیاف هاای
گردش کلید تاریخچه را بزنیم ،گردش آن قلم از ابتدا تا انتها نمایش داده میشود .در واق تاریخچه گردش تمامی اسنادی که بر مبنای
یکدیگر صادر شده اند را نمایش میدهد.
نمایش سند :در صورتی که گزینه تاریخچه انتخاب شود ،نمایش سند فعال میشود .با انتخاب این گزینه سند مربوط به ردیف انتخابی
نمایش داده میشود.
چاپ :با انتخاب این گزینه نمای جاری گزارش مرور فروش در یک فرم چاپ میشود.
رأسگیری  :این عمل به معنی محاسبه یک میانگین موزون از یک سری مبالغ به همراه تاریخ میباشد .پس از انتخااب گزیناه گاردش
راس گیری فعال میگردد و به چهار روش صورت میپذیرد.
 )1راس گیری مبلغ :در این روش ابتدا سیستم تعداد روزهای اسناد انتخابی را جداگانه محاسبه میکند ،سپس عادد باه
دست آمده را در ضریب وزنی مبالغ اسناد ضرب کرده و میانگین آنها را محاسبه میکند .سپس عدد حاصله را به تاریخ
تبدیل میکند.
 )2راس گیری تاریخ :در این روش سیستم تعداد روزهای اسناد انتخابی را جداگانه محاسابه مایکناد ،ساپس میاانگین
اعداد را به دست آورده و به تاریخ تبدیل میکند.
 )1راس گیری تاریخ – تاریخ :روش محاسبه در این روش مشابه روش راس گیری تاریخ میباشد با ایان تفااوت کاه در
این روش اگر تاریخ سندی قبل از تاریخ جاری سیستم باشد در محاسبات ،تاریخ جااری سیساتم را بارای آن در نظار
میگیرد.
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 )4راس گیری مبلغ – تاریخ :روش محاسبه در این روش مشابه روش راس گیری مبلغ میباشد با این تفاوت که در این
روش اگر تاریخ سندی قبل از تاریخ جاری سیساتم باشاد در محاسابات ،تااریخ جااری سیساتم را بارای آن در نظار
میگیرد.
نکات مهم در رابطه با استفاده از گزارش مرور فروش:
 )1کاالها بایستی در سیستم فروش دارای گروه بندی باشند ،در صورتی که کاالیی دارای گروه بنادی در سیساتم فاروش
نباشد ،در مرور فروش اسناد مربوط به آن کاال نمایش داده نمیشود.
 )2اسناد بایستی ریال داشته باشند ،اقالمی از اسناد که فاقد ریال هستند در این گزارش مشاهده نمیشود.
 )1اسناد ابطال شده در این گزارش نمایش داده نمیشود.

گزارشات فصلی
گزارشات فصلی خرید و فروش در سیستم های انبار و فروش قابل استفاده میباشد .ابتدا بایستی در قسمت (سیستم > تب سیساتم >
سال مالی) فصل ها را تعریف کنیم .البته تعریف فصل به صورت اتوماتیک توسط سیستم انجام میشود ولی در صورتی که فصال هاا در
پایین سال مالی تعریف نشده بود ،با انتخاب سال مالی و زدن دکمه «ویرایش» و پس از آن «تایید» فصل ها به صورت اتوماتیک تعریف
میشود.
با زدن دکمه «جدید» پنجره ای همانند زیر باز میشود .توجه داشته باشید در صورتی که در زیرسیستم انبار اقدام باه گازارش گیاری
نمایید ،فیلد «عنوان کاال (خرید)» فعال و فیلد «عنوان کاال (فروش)» غیر فعال میشود.
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کد :یک کد برای گزارش وارد میکنیم.
سال مالی :به صورت پیش فره بر اساس سال مالی جاری سیستم انتخاب میشود.
فصل :فصل مورد نظر جهت گزارش گیری را انتخاب میکنیم.
تاریخ گزارش :تاریخ ارائه گزارش را وارد میکنیم.
عنوان کاال (فروش) ( /خرید) :در صورتی که کاربر نخواهد گزارشات به تفکیک کاالهای خریداری شده  /فروش رفته ارائه شود ،ایان
فیلد را پر میکند که بجای کد و عنوان در گزارش از آن استفاده شود.
درصد معامالت کوچک و مبلغ حد نصاب معامالت کوچک :این قسمت در گزارشات فصلی زیرسیستم انباار موجاود مایباشاد .در
صورت نیاز کاربر میتواند مبلغ حدنصابی که بابت معامالت کوچک در هر سال از طرف سازمان امورمالیاتی در نظر گرفته میشود را نیز
وارد کند.
طب ماده  111قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان اماور مالیااتی
کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند ،مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خاود و طارف
معامله را در صورتحسابها  ،قراردادها و سایر اسناد مشابه درز و فهرست معامالت خود را باه ساازمان ماذکور ارائاه کنناد .عادم صادور
صورت حساب یا عدم درز شماره اقتصادی خود و طرف معامله و هر گونه کوتاهی در این خصوص مشمول جریمه خواهد بود .وقتی که
سازمان امور مالیاتی حد نصاب معامالت را تعیین میکند به این منظور است که اگر در طول یک فصل ( 1ماه) معامله ایای انجاام شاود
که کمتر از این حد باشد  ،نیازی نیست که اطالعات کامل و کد اقتصادی طرف معامله را به اداره دارایی اعالم نمااییم ولای اگار از حاد
نصاب بیشتر باشد باید اطالعات کامل از طرف معامله به تفکیک بیان شود .حد نصاب معامالت فصلی هر سال از سازمان امور مالیاتی به
مودیان ابالغ میگردد تا مودیان برای ارسال صورت معامالت خود دچار اشتباه نشوند.

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده :در ا ین قسمت با توجه به بخشنامه اعالمی سازمان مالیات کشور ،کاربر مقادیر را بر
اساس درصد پر میکند.
بعد از تعریف فیلدهای تب «اطالعات دوره» باید تنظیمات اسناد را در تب «سند» انجام دهیم .کاربر میتواناد مشاخص کناد کاه چاه
اسنادی در گزارش درخواستی اش باشد .اگر تیک «تفکیک شعبه» را بزنید میتوانید به ازای هر شعبه تعریف شده در سیستم ،اسناد را
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به آن گزارش متصل نمایید .اما اگر بخواهید برای تمامی شعب یک گزارش تهییه نمایید نیازی به انتخاب کردن این گزیناه نمایباشاد.
در این قسمت حتما باید نوع هر سند را مشخص نمایید که اسناد صادره قرار است با چه نوعی در گزارش فصلی خود نشان داده شوند.

در تب «عامل» کاربر میتواند مشخص کند که در گزارش چه عامل هایی به کار برود ،در صورتی کاه مقاداری بارای ایان تاب در نظار
گرفته نشود ،هیچ عاملی را در گزارش نمایش نمیدهد .در نهایت با زدن دکمه «تایید» تنظیمات مورد نظر خاود را کخیاره مایکنایم.
حال برای گزارش گیری کافی است پس از انتخاب ردیف مورد نظر خود برروی «تهیه گزارش» کلیک کنیم.

گام اول  -اطالعات پایه به هدر :در ابتدا این فرم خالی بوده و فاقد هرگونه اطالعاتی میباشد .جهات مشااهده تماامی اساناد فصال
تعریف شده در قسمت قبل ،بر روی «گردآوری اطالعات» کلیک کنید .رکوردهای نمایش داده شده در این قسمت به سه رنگ مختلاف
نمایش داده میشود )1 .رنگ سبز که نشانگر رکوردهایی است که دارای سند حسابداری هستند و بدون خطا هستند )2 .رنگ قرمز که
نشانگر رکوردهایی است که ریال دارند ولی فاقد سند حسابداری میباشند )1 .رنگ آبی که نشاانگر رکوردهاایی اسات کاه فاقاد ریاال
می باشند( .حتما به این نکته توجه داشته باشید که خروجی گزارش نهایی تنها از رکوردهایی تهییه میگردد که دارای سند حساابداری
باشند و در نهایت نیز بعد از تهییه گزارش فصلی ،اسناد شرکت داده شده در گزارش قابل حذف شدن نمیباشند).

در تب «گام اول» اطالعات به تفکیک هر سند برای کاربر نمایش داده میشود .پس کااربر مایتواناد در صاورت تمایال ساندی را کاه
نمی خواهد در گزارش شرکت داده شود را از حالت انتخاب درآورد .پس از انتخاب اسناد مورد نظار باا زدن گزیناه «انتقاال باه لیسات
گزارش به ریز قلم» ریز رکوردهای انتخاب شده به تب بعدی منتقل میشود.
گام دوم – اطالعات پایه به یلم :بعد از انتقال اسناد به گام دوم ،در این تب ریز تمام رکوردهای اسناد انتخابی در گاام قبلای نماایش
داده میشود که در این قسمت نیز مشابه تب قبلی کاربر میتواند ب رخی از رکوردهایی که نخواسته باشد در گزارش مورد اساتفاده قارار
بگیرند را انتخاب نکند .بابت انتقال رکوردهای صحیح و انتقال آنها به گام بعدی میتوان از دو گزینه استفاده نمود .یکی «انتخاب ردیف
های انتخاب شده» که در صورتی که کاربر خواسته باشد تنها یکسری از رکوردها به مرحلاه بعادی منتقال شاوند ماورد اساتفاده قارار
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میگیرد و دیگری «انتقال تمام ردیف های مجاز» که با استفاده از آن تمام ردیف هایی که مجاز به انتقال میباشند به تب بعدی منتقل
میشوند.
گام سوم – گزارش بر اساس یلم:
در گام سوم اطالعات اسناد در دیتابیس کخیره میشود و کاربر در این قسمت میتواند تمامی اطالعات فیلدهایی کاه در گازارش ماورد
نیاز می باشند (مانند مشخصات خریدار و فروشنده ،شماره اقتصادی ،آدرس ،تلفن و غیره) را مشاهده و کنترل
نماید و در صورت مشکل دار بودن اطالعات قبل از رفتن به مراحل بعدی مشکالت را برطرف نماید .در صاورتی کاه اطالعاات مشاکلی
نداشتند با زدن گزینه «انتقال تمام ردیف ها به پیش نمایش» اطالعات را به گام بعدی منتقل نمایید.

گام چهارم – گزارش فصلی (پیش نمایش):
در این گام کاربر می تواند قبل از گرفت گزارشات فصلی یکبار دیگر اطالعات خود را بصورت پیش نمایش مشاهده نماید و بعاد از آن باا
زدن گزینه «انتقال به گزارش» تمامی رکوردها به گام آخر منتقل میشوند.
گام پنجم – گزارش فصلی:
با انتقال اطالعات به گام پنجم ،اطالعات این ردیفها در گام پنجم در دیتابیس کخیره میشوند و بعد از آن هیچکادام از اساناد انباار یاا
فروش قابلیت حذف سند حسابداری را ندارند  .در این گام کاربر توانایی گرفتن گزارش به صورت چاپی یا فایل اکساس ماورد نیااز نارم
افزار سازمان دارایی را دارد .گزاراشات را باید ابتدا در قسمت گزارش ساز سیستم فراخوانی نمود (فایل گزارش فصلی انبار و فاروش باه
پیوست قرار داده شده است) و پس از آن در گام پنجم از آنها جهت پرینت نهایی گزارش بهره برد.
در صورتی که کاربر خواسته باشد به تفکیک کاالهای خریداری شده و فروش رفته گزارشات خود را تهییه نماید میتواند از گزارشات به
«براساس کاال» استفاده کند و در صورتی که کاربر بخواهد بدون در نظر گرفتن کاالهای خریداری شده و فاروش رفتاه گازارش بگیارد
باید از «بر اساس طرف مقابل» استفاده کند( .در گزارش دوم بجای نام و کد کاال از کد و عنوان تعریاف شاده در خاود گازارش فصالی
استفاده خواهد شد).
از گزارش دقیقا مطاب با آخرین تغییرات از سوی سازمان دارایی طراحی شده است و در صورتی که رکوردهایی شامل برگشت از خرید
یا برگشت از فروش داشته باشد ،آن رکوردها بصورت قرمز و با عالمت منفی نمایش داده خواهند شد .همچنین اطالعاات خاود شارکت
نیز از قسمت معرفی شعبه فراخوانی میشود.
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همانطور که گفته شد ،در گام پنجم کاربر توانایی گرفتن گزارش بر اساس فایل اکسس مورد درخواست سازمان دارایی را دارد .برای این
منظور همانند قسمت گزارشات دو نوع خروجی تعبیه شده است .یکی «براساس کاال» و دیگری «بر اساس طرف مقابل» ،که با انتخااب
هرکدام از آنها گزارش مورد نظر تهییه میشود.

توجه داشته باشید جهت گرفتن گزارش بر اساس فایل اکسس مورد درخواست سازمان دارایی ،باید این نام دقیقاا همانناد ناام تعریاف
شده در قسمت مشخص شده در تصویر باشد ،در غیر این صورت فایل قابل فراخوانی نمیباشد.

بعد از انتقال اطالعات به فایل اکسس میتوان محتویات آن را مشاهده نمود .که در صورت صالحدید میتوانیاد آن را تغییار دهیاد کاه
البته این تغییرات دیگر هیچ کنترلی برای آنها وجود ندارد و در سیستم نیز کخیره نمیشوند.
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در صورت نیاز به حذف کلیه مراحل فوق ،کافیست در گام پنجم اطالعات را حذف نموده و سپس به گام سوم مراجمعه و تمام ردیف ها
را انتخاب نموده و دوباره عمل حذف را انجام دهید تا دیگر هیچ اطالعاتی در سیستم کخیره نباشد.
نکته :در پشت سیستم در تیبل  sale.voucherpriceفیلدی به نام  quarterreportidپر میشود و این فیلد میباشد کاه باه شاما
اجازه حذف اسناد را نمیدهد.
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ل چهارم
پورسانت

راهنمای آموزشی ماژول فروش
سازمان ها برای ارتقا فروش خود تصمیمات و روش های متفاوتی را اتخاک مای کنناد .یکای از مرساوم تارین روش هاایی کاه در ایاران
متداول سات ،فروش بر مبنای هدف است .معموال اهدافی برای بازاریابان مشخص میشود و هر بازاریاب بر اساس کارکردش بار مبناای
مدل پورسانت تعریف شده مبلغی را دریافت میکند .به شکل کلی در سیستم فروش (عمده فروشی) شرکت برهان سیستم تاا  1ساطح
محاسبه پورسانت انجام می شود .این سطوح در فرم تعریف انواع سند در قسمت اطالعات پایه با عنوان تگ تعریف میشود .هر تگ بیان
کننده یک نوع ماهیت است که اطالعات آن از قسمت انواع تفصیل فراخوانی میشود .تفصیل مربوطه برای تگ ،در فرم ساند مشاخص
میشود .ابتدا به (فروش > پورسانت > «جدید») میرویم تا پنجره زیر را مشاهده کنیم.

عنوان مدل :نام مدل پورسانت در این قسمت تعیین میگردد.
عنوان التین :در صورت نیاز کاربر میتواند عنوان التین مدل را در این قسمت تعریف کند.
مرکز فروش :مرکز فروش که پورسانت برای آن محاسبه میگردد در این قسمت تعیین میشاود .در صاورتیکه مرکاز فاروش انتخااب
نگردد ،مدل پورسانت برای تمامی مراکز فروش محاسبه میگردد.
نوع محاسبه یلم :در این قسمت کاربر تعیین میکند که مدل پورسانت بر چه اساسی محاسبه شاود .دو حالات مقادار و مبلاغ وجاود
دارد .در صورتی که کاربر «مقدار» را انتخاب کند ،در تب جزئیات ستون های از مقدار تا مقدار نمایان میشود و کاربر بازه مقداری مورد
نظر را برای محاسبه پورسانت تعیین می کند .اگر کاربر مبلغ را انتخاب کند در تب جزئیات ستون های از ریال تا ریال نمایان میشود و
کاربر بایستی بازه ریالی مورد نظر برای محاسبه پورسانت را تعیین کند.
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تگ پورسان  :کاربر در این قسمت تگ پورسانت (سطحی را که قرار است محاسبات در آن انجام شود) را انتخاب میکند .سیساتم در
این قسمت تگ  ،1تگ  2و تگ  1را نمایش میدهد .ماهیت تگ های  2 ،1و  1در فرم انواع سند مشخص مایشاود .در واقا انتخااب
تگ در فرم های اسناد سیستم فروش صورت میگیرد( .تگ ها شبیه به تفصیلی های حسابداری هستند با ایان تفااوت کاه محاسابات
پورسانت تنها بر اساس این تگ ها صورت میگیرد).
مبنای محاسبه :سیستم در این بخش وضعیت اسناد سیستم فروش را نمایش میدهد .در این قسمت سه وضعیت ثبت اولیه ،تاییاد و
ثبت حسابداری به کاربر نمایش داده می شود .اینکه در محاسبات پورسانت ،اسناد با چه وضعیتی شرکت نمایند در این قسمت مشخص
میشود.
عملکرد :در این قسمت  1حالت مقدار ،درصد و مبلغ را نمایش داده میشود .با انتخاب هریک از ماوارد فاوق پورساانت بار آن اسااس
محاسبه می شود .اگر مبلغ انتخاب شده باشد ،به ازای بازه تعریف شده مبلغ مورد نظر به عنوان پورساانت در نظار گرفتاه مایشاود .در
صورتی که مقدار انتخاب شده باشد ،مقدار تعریف شده در پورسانت در تعداد واحد های اسناد فروش ضرب و نتیجه آن به عناوان مبلاغ
پورسانت در نظر گرفته می شود .در صورتی که درصد انتخاب شده باشد مقدار پورسانت بر اساس درصد تعیین شده در مادل پورساانت
تعیین می گردد .عالوه بر این با انتخاب عملکرد ،ستون آخر جزئیات هم عنوان عملکرد میشود .به عنوان مثال اگر عملکرد درصد باشد،
عنوان ستون آخر درصد میشود.
تجمیع ایالم :سیستم در این بخش دو گزینه «تجمی اقالم اسناد» و «بدون تجمی اقالم» را نمایش میدهد .در صورتی کاه تجمیا
اقالم اسناد انتخاب گردد ،در بازه زمانی مشخص شده برای محاسبه پورسانت ،مجموع مبالغ و مقاادیر تماامی اساناد در باازه مشاخص
شده ،مبنای محاسبه پورسانت قرار میگیرد .اما اگر بدون تجمی اقالم انتخاب گردد ،هر سند جداگانه با شرایط پورسانت تعریاف شاده
مقایسه و مقدار پورسانت مورد محاسبه قرار میگیرد .به عنوان مثال فره کنید  4فاکتور با شرایط زیر ثبت شده است
فاکتور  2 :1عدد کاالی  xو  4عدد کاالی y
فاکتور  5 :2عدد کاالی  xو  1عدد کاالی y
فاکتور  6 :1عدد کاالی x
فاکتور  1 :4عدد کاالی  xو  2عدد کاالی y
در مثال فوق در صورتی که حالت تجمی اسناد انتخاب شده باشد مقدار کاالی  22 ، xعدد و مقادار کااالی  1 ، yعادد مایشاود و در
صورتی که «بدون تجمی اقالم اسناد» انتخاب شده باشد مقدار کاالی  xبه ترتیب  6 ،5 ،2و  1میباشد و بر اساس این مقاادیر شارایط
پورسانت بررسی و محاسبه میگردد.
معین بستانکار :کاربر معین طرف بستانکار را برای صدور سند حسابداری پورسانت تعیین میکند.
معین بدهکار :کاربر معین طرف بدهکار را برای صدور سند حسابداری پورسانت تعیین میکند.
نوع مدل :در این قسمت دو مدل ساده و پلکانی قابل انتخاب میباشد .در صورتی که مدل «پلکاانی» انتخااب گاردد و چنادین باازه در
قسمت شرایط پورسانت تعریف شده باشد ،در هنگام محاسبه پورسانت میزانی را که مرتبط با بازه اول است را با نرخ همان باازه و ماباه
التفاوت آن را با نرخ بازه بعدی محاسبه میکند .اما در مدل «ساده» اگر مقدار و یا مبلغ در بازه دوم قرار گرفات ،محاسابات بار اسااس
بازه دوم صورت میپذیرد.
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راهنمای آموزشی ماژول فروش
در قسمت «جزئیات» کاربر سایر اطالعات ورودی مدل را مشخص میکند .در قسمت کد کاال ،کاالهایی انتخاب میشود که قارار اسات
محاسبات مدل مورد نظر بر روی آن ها انجام شود .همچنین در قسمت گروه کاال ،کاربر گروه کاالهایی که در محاسابات پورساانت ماد
نظرش میباشد را انتخاب میکند .در یک ردیف انتخاب همزمان کاال و گروه کاال میسر نمیباشد .همچنین در قسمت مشاتری و گاروه
مشتری ،کاربر عنوان مشتری یا گروه مشتری که در محاسبات پورسانت مد نظر وی میباشد را انتخاب مایکناد .در اینجاا نیاز امکاان
انتخاب همزمان مشتری و گروه مشتری وجود ندارد و کاربر میبایست تنها یکی از این دو مورد را انتخاب کند .بر اساس «نوع محاسابه
قلم» انتخابی (مقدار یا مبلغ)  2ستون بعدی نمایش داده میشود .بعد از وارد نمودن بازه مورد نظر ،کااربر مقادار عملکارد را نیاز ثبات
میکند.
در تب «انواع سند» کاربر مشخص می کند پورسانت بر اساس اطالعات کدام یک از اسناد سیستم فروش محاسبه شود .کاربر در این تب
عوامل و بابت های سند هایی که قرار است محاسبات پورسانت بر اساس آنها انجام شود را تعیین میکند.

محاسبه پورسان
پس از تعریف مدل پورسانت می توان برای اسناد صادر شده در سیستم میزان پورسانت را محاسبه نمود .بر روی «جدید» کلیاک کارده
تا پنجره زیر نمایان شود.

ابتدا در «روش محاسبه» مدل پورسانتی که میخوا هید بر حسب آن محاسبه صورت بگیرد را انتخاب کنیاد و پاس از آن باازه تااریخی
خود را وارد نمایید .پس از زدن «محاسبه» سیستم بر اساس مدل محاسبه ،سطح تگ اسنادی که در شرایط محاسبه قرار مایگیرناد را
انتخاب نموده و بر اساس آن ها محاسبات را انجام میدهد و نتایی محاسبات را نمایش میدهد .سپس کااربر مایتواناد پورساانت هاای
محاسبه شده را کخیر کند .در صورتی که محاسبات مدل پورسانتی کخیره گردد دیگر نمیتوان آن مدل را حذف نمود و ابتادا بایساتی
محاسبات انجام پذیرفته را حذف نمود تا قادر به حذف مدل پورسانت خود باشیم .پس از کخیره کاربر مایتاوان از طریا گزیناه ساند
حسابداری نسبت به صدور سند حسابداری مربوط به پورسانت اقدام نماید.
مانا مانید و شاد...
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