
 

 

   راهبران سیستم

(40.39)نسخه افزار بازرگانی و مدیریت موجودیهاکاربری نرم سریعراهنمای 
 

 مسیر اقدام   

 : فرم معرفی واحدهای سنجش J : ورود اطالعات1 معرفی واحدهای سنجش کاال 

 : فرم معرفی کدینگ اصلی دسته جات کاال K : ورود اطالعات1 معرفی کدینگ اصلی گروه های کاال

 کاال: فرم معرفی کدینگ فرعی انواع  L : ورود اطالعات1 انواع کاالمعرفی کدینگ فرعی 

 : فرم معرفی کدینگ گروه های اصلی اشخاص M : ورود اطالعات1 معرفی کدینگ گروه های اصلی اشخاص

 : فرم معرفی کدینگ معین فردی اشخاصN  : ورود اطالعات1 معرفی کدینگ معین فردی اشخاص

 8تا  1فرمت  : صدور رسید انبار / فاکتور خرید  A : ورود اطالعات1 / فاکتور خرید صدور رسید انبار

 Bتا  1فرمت  : صدور حواله انبار / فاکتور فروش  B : ورود اطالعات1 صدور حواله انبار / فاکتور فروش

 پرداختی –: فرم ثبت دریافتی  Q : ورود اطالعات1 ثبت وجوه دریافتی / پرداختی

 : ویرایش کدینگ فرعی کاالها  2: ویرایش اطالعات کاالها  A: ویرایش اطالعات 2 اصالح عنوان یک کاال

 : ویرایش کدینگ اصلی کاالها  1: ویرایش اطالعات کاالها  A: ویرایش اطالعات 2 اصالح عنوان دسته جات کاال

 Gتا  1گزینه های  : ویرایش اطالعات کاالها  A: ویرایش اطالعات 2 ویرایش / حذف اطالعات کاال

 ویرایش قیمتهای فروش کاالها : ویرایش اطالعات کاالها  A: ویرایش اطالعات 2 ویرایش قیمتهای فروش کاال

 : ویرایش کاالهای مشمول مالیات 7: ویرایش پارامترهای ده گانه  5: ویرایش اطالعات کاالها  A: ویرایش اطالعات 2 تعیین کاالهای مشمول مالیات

 : ویرایش تعداد اعشار مقدار کاالها 8: ویرایش پارامترهای ده گانه  5: ویرایش اطالعات کاالها  A: ویرایش اطالعات 2 اعشار مقدار کاالهاتعیین تعداد ارقام 

 Bتا  1گزینه های  : ویرایش اطالعات اشخاص  B: ویرایش اطالعات 2 ویرایش / حذف اطالعات اشخاص

 Cتا  1گزینه های  : ویرایش اطالعات معامالت کاالیی  C: ویرایش اطالعات 2 فاکتورها ویرایش اطالعات

 تغییر تاریخ فاکتورهای خرید یا فروش:  F : ورود اطالعات1 ویرایش تاریخ فاکتورهای خرید یا فروش

 حذف فاکتورهای خرید یا فروش:  E : ورود اطالعات1 حذف اطالعات فاکتورها

  : گزارش اطالعات کدینگ کاالها A: استخراج اطالعات 3 اطالعات کدینگ کاالهاگزارش 

  : گزارش اطالعات موجودی کاالها B: استخراج اطالعات 3 گزارش اطالعات موجودی کاالها

 : کاالهای با موجودی مثبت 2: گزارش اطالعات موجودی کاالها  B: استخراج اطالعات 3 گزارش کاالهای با موجودی مثبت

 : کاالهای با موجودی مساوی صفر 5: گزارش اطالعات موجودی کاالها  B: استخراج اطالعات 3 گزارش کاالهای بدون موجودی

   : گزارش اطالعات اشخاص C: استخراج اطالعات 3 اطالعات اشخاصگزارش 

 : گزارش مانده حساب اشخاص 2 گزارش اطالعات اشخاص:  C: استخراج اطالعات 3 مانده حساب اشخاص گزارش

 : گزارش گردش مانده حساب اشخاص 3 : گزارش اطالعات اشخاص C: استخراج اطالعات 3 گزارش گردش مانده حساب اشخاص

 9تا  1گزینه های  معامالت کاالیی: گزارش اطالعات  C: استخراج اطالعات 3 اطالعات فاکتورها گزارش

 Dتا  Aموارد  : سامانه فروش 7 فروش )فیش زن( سامانه

 : ترتیب چیدمان کاال در سامانه ها F: سامانه فروش 7 تعیین چیدمان کاالها در سامانه فروش

 معرفی عنوان اصلی :  Aاقدامات روی فایلها : 8 /شرکتتعیین عنوان و مشخصات سازمان

 معرفی تنظیمات سیستم:  Bاقدامات روی فایلها : 8 تنظیمات سیستم 

 22ردیف  معرفی تنظیمات سیستم :  Bاقدامات روی فایلها : 8 تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده

 111ردیف  معرفی تنظیمات سیستم :  Bاقدامات روی فایلها : 8 تعیین ساعت تغییر شماره فاکتور فروش اصلی

 بکاپ -تهیه نسخه پشتیبان :  Dاقدامات روی فایلها : 8 (Backupتهیه نسخه پشتیبان )

  
  


