Familiarity in BORHAN SASS
قواعد عمومی در کار با ماژول های نرم افزاری برهان

مستند شماره 17

برهان سیستم

ابزاری برای

نسخه های ارایه شده توسط برهان سیستم

تصمیمات هوشمندانه

فروش

امنیت

پیوست ضمایم

خزانه داری
حقوق و دستمزد

حسابداری

گزارشات
اتوماتیک

حساب تفصیل

ارز

صورت های مالی

برنامه ریزی منابع

کنترل کیفیت

مدیریت منابع

آزمایشگاه

بهای تمام شده

نگهداری و تعمیرات

گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین

حساب تفصیل
خزانه داری
حقوق و دستمزد

برهان پویا

اموال و دارایی ثابت

داشبورد مدیریت

کنترل تولید

مدیریت
نقدینگی

عمومی

امنیت

کاال

مدیریت
نقدینگی

عمومی
ارز

حسابداری
اموال و دارایی ثابت

برهان پویا

صورت های مالی

مناسب سازمان های متوسط

حساب معین

کاال

حساب معین

پیوست ضمایم

انبار

فروش

گزارشات
اتوماتیک

بارکد ردیابی

نگهداری و تعمیرات

تامین خارجی

انبار

کنترل عملیات تولید و
پیمانکاری

ارتباط با مشتری

تامین داخلی

بارکد ردیابی

نسخه کسب و کار؛

ارتباط با مشتری

نسخه ERP؛ مناسب سازمان های بزرگ

تامین خارجی

تامین داخلی

محصوالت برهان در سه سطح طراحی شده است:
نسخه ERP
نسخه کسب و کار
نسخه برنا
جابجایی بین سطوح متعدد در الیه  APPبدون تغییر پایگاه داده در نسخ ارایه شده امکان
پذیر است.
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برهان سیستم

پشتیبان گیری

ابزاری برای

تصمیمات هوشمندانه

جهت دریافت پشتیبان ( )BACK UPاز سیستم اطالعاتی برهان کاربر ارشد از داخل برنامه می تواند مسیر زیر را طی کند:

کاربر ارشد روی گزینه پشتیبان گیری کلیک می کند .فرم فوق برای کاربر باز می شوود .نوام پایگوا داد بوه
صورت پیش فرض همان عنوان ثبت شد در پایگا داد نمایش داد می شود .مسیر فایل پشتیبان انتخاب می
شود(.توجه شود این مسیر بر روی هارد سرور می باشد) .سپس دکمه پشتیبان گیری انتخاب می شود.
چنانچه چک باکس فشرد سازی توسط کاربر انتخاب شود ،سیستم بوک پ اطالعوات را فشورد سواخته و بوا
حجم کمتری اطالعات ذخیر می شود.
گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین

Email: ٍCrmBorhanNovin@Gmail.com

نکات مرتبط با پشتیبان گیری
در زمان را اندازی بور روی پایگوا داد سورورJOB ،
مربوط به بک پ به صورت اتوماتیک تنظیم می شود
که هر روز در ساعتی مشخص که سرور روشون اسوت
اقدام به بک پ گیری نماید.
معموال باز پاک کردن این بوک پ هوا هور  2هفتوه
یکبار به صورت اتوماتیک می باشود ،ذو ا توصویه موی
شود کاربران در پایان هر هفتوه اطالعوات را بور روی
 CDمشخصی با ذکر باز تاریخی کپی نمایند.
از طرفی توصیه می شود هر هفته یکبار مسیر ذخیر
سازی بک پ ها بررسی شود تا از صحت کارکرد بک
پ گیری اطمینان حاصل شود.
ممکن است بوه دذیول اتفاقوات پویش بینوی نشود
سرویس مربوطه متوقف شد باشد.
www.borhansys.com

برهان سیستم

تنظیمات نمایش

ابزاری برای

تنظیم تم نمایش برنامه برای هر سیستم عامل به صورت تفکیک شده

انتخاب تاریخ شمسی و میالدی به عنوان تاریخ مرجع در گردش اسناد

تنظیم تصویر پس زمینه برنامه

تصمیمات هوشمندانه

ذخیره تنظیمات نمایش اطالعات هر سیستم عامل
جابجایی ستون ها و ذخیر تنظیمات پن متناسب با سلیقه هر کاربر در هر سیستم عامل

چنانچه تاریخ پیش فرض میالدی انتخاب شوود ،در
زمان صدور سند تاریخ میالدی به کاربر نمایش داد
می شود؛ در صورتی که تاریخ پیش فورض شمسوی
انتخاب شود کواربران در زموان صودور سوند تواریخ
شمسی را مشاهد می نمایند.
گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین

اضافه و کم کردن ستون های نمایش اطالعات برای هر کاربر
اجرای فلیتر پیشرفته ،سرجمع اطالعات ،گرو بندی اسناد و  ...بر روی تمامی فرم ها
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برهان سیستم

ابزاری برای

جستجو

تصمیمات هوشمندانه

در همه گرید ها نوار خاکستری نوار جستجو است .یک الیه باالتر یا پایین تر از پن نوار ورود داد هاست.
نوار خاکستری رنگ ،نوار جستجوی لحظه ای
در همه اسناد  f3جستجو بر اساس شمار سند است .یعنی اگر فرم خامی وجود داشته باشد و کاربر در قسمت شمار سند ،شمار مورد نظر را درج نماید و سوپس  f3را بزنود،
سیستم شمار سند مورد نظر را نمایش می دهد.

درج شماره سند مورد نظر و سپس استفاده از کلید F3

در همه ذیست اسناد دو نوع فیلتر وجود دارد .فیلتر ذیست و فیلتر خاکستری؛ فیلتر خاکستری داد ها را در خود ذخیر نمی کند وذی ثبت اطالعوات در ذووک پ هوای ذیسوت
اسناد عبارات را در خود ذخیر می کند .یعنی اگر باز ای فیلتر شد باشد و سندی انتخاب شود و دوبار به ذیست بازگردیم ،همان اسناد فیلتر شد را مشاهد می نماییم.

ثبت اطالعات در فیلترهای مشخص
گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین
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برهان سیستم

تغییر کلمه عبور

ابزاری برای

تصمیمات هوشمندانه

جهت تغییر کلمه عبور دو امکان در سیستم برهان تعبیه شد است.

امکان نمایش و تعریف ذیست کاربران در اختیار کاربر ارشد سیستم قرار دارد .بعود از انتخواب کواربر ذیسوت کواربران
نمایش داد می شود .کاربر مورد نظر را انتخاب نمود و سپس از دکمه ویرایش استفاد می کنیم .در فورم بواز شود
کلمه عبور جدید را ثبت می کنیم.

توجه :چنانچه نخواهیم از کاربری استفاده نماییم ،می توان کاربر مورد نظر را غیر فعال نمود.

دسترسی تغییر کلمه عبور در اختیار همه کاربران قرار می گیرد .هر کاربری در هر مقطع از زمان می تواند کلمه عبور
خود را تغییر دهد.
گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین

Email: ٍCrmBorhanNovin@Gmail.com

www.borhansys.com

برهان سیستم

کلیدهای میانبر و آیکون های استاندارد

ابزاری برای

تصمیمات هوشمندانه

در کلیه ماژول های برهان از کلیدهای ترکیبی مشخصی استفاده شده که در سراسر نرم افزار یکپارچه می باشد:

کارکرد

کلید میانبر

جستجوی سند

F3

فیلتر

کپی ردیف باال

F7

نخستین سند

Ctrl+up

کپی

Ctrl+C

آخرین سند

Ctrl+down

ویرایش

ارزش ریالی

F9

سند قبلی

Ctrl+right

حذف

Ctrl+D

سند حسابداری

Ctrl+J

سند بعدی

Ctrl+left

چاپ

Ctrl+P

ارسال به اکسل

Alt+Ctrl+E

چاپ بدون
پیش نمایش

Ctrl+shift+p

انصراف

ESC

چسباندن

Ctrl+V

فایل پیوست

Ctrl+O

ذخیره

Ctrl+S

گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین

تصویر

تصویر

کارکرد

کلید میانبر
Ctrl+F

لیست

جدید

Ctrl+N
Ctrl+E
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کارکرد

کلید میانبر
Ctrl+L

تصویر
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استاندارد های مرتبط با طراحی فرم ها

برهان سیستم

ابزاری برای

تصمیمات هوشمندانه

فیلدهایی که برای تکمیل اطالعات انتخاب شد
اند به رنگ صورتی در می پیند.
پیش زمینه همه فیلدها سفید است
استفاد از تب پیج در فرم هوا امکوان اسوتفاد از
چندین صفحه را به صورت همزمان در یوک فورم
فراهم می کند.

فواصل بوین ذیبول هوا و فیلودهای اطالعواتی بوه
صورت منظم و بر اساس کارایی ثبت شد اند.

 :Tab Orderبوورای جابجووایی بووین فیلوودهای
متفوواوت بووا اسووتفاد از کیبووورد از کلیوود tab
استفاد می شود.
در صورت استفاد از کلید تب ،فیلدها به ترتیوب
پر می شوند.
گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین

در تمام نرم افزار در صورت انتخاب از مرجع ذوک
پ باز می شود.
جسووتجوی پیشوورفته ،بوواز شوودن اتوماتیووک در
صورت تایپ نخستین حری و داینامیک بودن پن
سهوذت کاربری ایون بخوش را چنود بوار کورد
است.
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در تمامی فورم هوای اطالعوات پایوه هور جوایی
عنوان فارسی هست ،عنووان التوین متورادی نیوز
وجود دارد .به صورت پیش فرض با انتخاب عنوان
التین کیبورد به صورت انگلیسی تبدیل می شود
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استاندارد های مرتبط با طراحی فرم ها
شمار نسخه نصب شد بر روی نرم افزار
در بخش راهنما به کاربران نمایش داد
می شود

برهان سیستم

ابزاری برای

تصمیمات هوشمندانه

چنانچه بر روی صفحه خاذی نرم افزار کلیک راسوت نمواییم ،ذیسوت
ماژول هایی که کاربر به پن ها دسترسی دارد را مشاهد می نماییم

با انتخاب گزینه نمایش ،کاربر می
توانوود تووم مووورد پسووند خووود را
انتخاب نماید.

ابزار گزارش ساز برهان

سیستم اطالعاتی برهان single
 sign inاست .با ورود به نرم افزار
همه ماژول ها کنار هم دید می
شوند

کاربران می توانند در میز کار ،گزینه های پر
کاربرد را انتخاب نمایند.

سال ماذی ،کاربر ،عنوان شرکت و
تاریخ روز در پایین صفحه هموار
مقابل کاربر است.
گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین

Email: ٍCrmBorhanNovin@Gmail.com

www.borhansys.com

برهان سیستم

قابلیت های ابزار گزارش ساز

ابزاری برای

تصمیمات هوشمندانه

جستجو در محیط گزارش ()CTRL+F

قابلیت Drill- Down

دریافت خروجی های متفواوت بور
روی گزارش

اعمال فیلتر پیش از دریافت گزارش
مرتب سازی در صفحه گزارش
نمایش جدوذی گزارش ،جهت کار بر
روی دتای خام برای کاربران

گروه تحقیق و توسعه برهان سیستم ،تیم نوین

امکووان ایمیوول فایوول گووزارش بوور
اساس فرمت های متفاوت
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برهان سیستم

ابزاری برای

تصمیمات هوشمندانه

پایان مستند شماره 17

چنانچه تمایل به دریافت فایل های آموزشی برهان سیستم دارید ،می توانید با آدرس ایمیل  BorhanNovinUserGuide@gmail.comمکاتبه نمایید.
وب سایتwww.borhansys.com :
تلفن44388861 :داخلی 301
آدرس دفتر فروش :تهران ،ضلع شمالی فلک اول صادقیه -تقاطع سازمان آب پالک 302

