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افزار حسابداری و پیشنهاد شرکت برنده، کمیسیون ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی مزایده نرم 26/7/96 مورخ 16889براساس صورتجلسه شماره » 

نامه مالی و آئین 43ماده  13و  4ریزی آموزشی و بند قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه 2ماده  3براساس قوانین و مقررات حاکم و بند 

افزار حسابداری قیاس متعلق به شرکت راهکار نوین  سیاق، جهت و  پرورش، نرم ورای عالی آموزشش 828معامالتی سازمان و همچنین مصوبه 

 «  آموزان در کتاب درسی انتخاب گردید.استفاده دانش

دوره  مریس پایه دهجهت تد ریزی آموزشیهش و برنامهرسمی با سازمان پژوعطف به قرارداد  ،قیاس افزارنرمواحد پشتیبانی این مستند توسط 

غیر واقعی  در سطح مدارس کشور تهیه شده است. کلیه عناوین و اسامی استفاده شده در مستند صوری و شاخه فنی و حرفه ای، –متوسطه

بدون م منبع بال مانع و با ذکر نایا جزئی از این مستند  انتشار کلگونه  هر راهکار نوین سیاق تعلق دارد وبه شرکت این سند حقوق  کلیه است.

 ذکر نام منبع ممنوع است.

 .دباشدر دسترس هنرآموزان و هنرجویان می gheyas.roshd.ir افزار در سایت رسمی آموزش و پرورش به آدرسنمونه اجرائی نرم
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 مقدمه

کسب و کاری که  ی جدید مدیریت کسب و کارها، پیدا کردنهای رو به رشد آن و رویکردهابا گسترش روزافزون تکنولوژی و قابلیت

استفاده از  رسد. امروزهدر آن اسناد حسابداری به صورت دستی در دفاتر کاغذی ثبت و نگهداری شود؛ دور از ذهن به نظر می

حسابداران   ه است وهای بازرگانی، تولیدی و خدماتی و حتی صنفی و فروشگاهی فراگیر شدافزارهای مالی در تمامی شرکتنرم

همچنین ا و دقت کار خود و هافزارهای مالی و حسابداری هستند تا از این ابزار جهت افزایش قابلیتنیازمند تجهیز به مهارت کار با نرم

کار رود به بازار افزارهای مالی برای کسانی هم که آهنگ وکاهش حجم و پیچیدگی کار استفاده بهینه نمایند. مهارت کار با نرم

 .ت دارندم افزارها ارجحیهای آشنا با نرهای کسب و کارها، استخدام نیرویحسابداری را دارند راه گشاست و در سیاست

 

 هدف

ری را آموزش دیده و افزار حسابداآشنا به مفاهیم حسابداری، نمونه عملی کار با نرم یجوهنرهدف از نگارش این راهنما آن است که 

 را داشته باشد. قابلیت انجام جریان گردش اسناد مالی یک کسب و کار کوچک یا متوسط ،گیری دوره آموزشیپس از پایان موفق یاد

قانونی،  تقواعد تعامال ها،پرداخت و هااز ابتدا تا انتها شامل: دریافت و شروع به کار یک کسب و کار در این مستند قواعد حسابداری

سری به دیگر  شود. مستندات بعدی اینو... در قالب یک نمونه عملی آموزش داده میبستن دوره مالی عملیات بانکی و در آخر 

 داری، خرید و فروش، اموال، حقوق دستمزد و... خواهند پرداخت.های مالی مانند انبارجریان

 

 

 روش کار

 یز ابتدا پروسهابتواند  جو هنرروی بر مبنای سناریو عملی نوشته شده است؛ تا جهت یادگیری آسان مطالب آموزشی، راهنمای پیش

ری دریافت نموده های پیشین که به صورت نظثبت عملیات حسابداری را  مرحله به مرحله  تا بستن سال مالی، با توجه به آموخته

 محک بزند.  ،افزار در بازار کارادگیری در یک پروسه واقعی با نرماست؛ به مهارت عملی جهت ی

در یک دوره  ال()به عنوان مث شرکت بازرگانییک راهبری و پایان عملیات مالی  ،سناریو بر اساس شروعبر این اساس محوریت این 

قرار داده  جو هنرار ای  به قصد یادگیری در فضای واقعی در اختیهای آموزشی به هم پیوستهمالی نگاشته شده است؛ که در آن مثال

 شده است.

ه و اساس  یکسانی اند، پایی حسابداری چون بر مبنای اصول حسابداری طراحی و تولید شدههاافزارنکته مهم این است که همه نرم

. بنابراین چنانچه کار باشدمیهای خاص و البته قابلیتهای ظاهری ها بیشتر معطوف به وجود امکانات و ویژگیهای آندارند و تفاوت

 د بود.تر خواه، در هر کسب و کاری راحتی حسابداریفزارهاا، یادگیری دیگر نرمبیاموزیدافزار حسابداری را با نرم

تا  ،اب شده استافزار و مسائل فنی اجتنهای غیر ضروی برای یادگیری موضوع بحث مانند نصب نرمدر تهیه این مستند از حاشیه

 بیشتر بر روی اصل مطالب تمرکز داشته باشد.  هنر جو 

لعه بیشتر خواهند به منظور مطا ،مند، در بین مطالب ارجاعاتی به بانک دانشن عالقهاهنرجویتر جهت مطالعه و یادگیری تکمیلی

 داشت.
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 تعاریف پایه )عمومی(

 افزار ورود به نرم

 ی عبورکاربری و کلمه نام داشتن با در اختیاررا در مرورگر وب وارد نمائید.  gheyas.roshd.irافزار، ابتدا آدرس جهت ورود به نرم

 . کلیک نمائید افزارنرمی ورود به را وارد نموده و بر روی دکمه ی عبورنام کاربری و کلمهتوانید می، خود

 ی عبور مطابق راهنمای درج شده در آدرس فوق اقدام نمائید.در صورت عدم اطالع از نام کاربری و کلمه

 

 

 

 ها: نکته

 ر به حروف کوچک و بزرگ حساس است.نام کاربری به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست ولی کلمه عبو 

 برای بازیابی رمز عبور خود استفاده نمائید.  "بازیابی کلمه عبور" یدر صورت فراموشی رمز از دکمه 

 افزار شود که با قابلیت چند شرکتی حساب و کتاب چند شرکت را با یک نرمانتخاب نام سرور به شرطی برای شما ظاهر می

 تی که شما فقط یک شرکت را داشته باشید این انتخاب ظاهر نخواهد شد.نگهداری نمائید. در صور

 

 مطالعه بیشتر:

 ؟تواند باشدچه عواملی میافزار ورود به نرمامکان علت عدم 

3https://www.gheyas.com/danesh/ 

 ؟را بازیابی نمایم عبور، چگونه آن یدر صورت فراموشی کلمه
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 افزار اصلی نرم ها و کاربردهای صفحهبخش

افزار داری صلی نرمی اافزار وظیفه تعامل و اطالع رسانی و رفع نیازهای عمومی کاربر را بر عهده دارد. صفحهنرمی اصلی صفحه

 توضیحات آن در زیر آمده است: ها و کارکردهای متعددی است کهبخش

 

 

 نمایش مشخصات شرکت  .1

 شود.اطالعات مالی آن نگهداری می ،افزارمنظور از شرکت کسب و کاری است که با این نسخه از نرم

 نمایش و ویرایش مشخصات کاربر جاری .2

   User Profileافزارمشخصات کاربر وارد شده به نرم

 افزارهای نرمسیستم منوی دسترسی به زیر .3

 چیده شده است. بندی شدهها بر روی آن به شکل طبقهافزار که زیر سیستممنوی اصلی نرم

 نمایش دوره مالی جاری و امکان تغییر دوره مالی جاری .4

 نمایش تاریخ روز .5

 های بازدید شده توسط کاربر آخرین فرم .6

 دهد.را نشان میها کار کرده است هایی که کاربر با آنآخرین فرمبرای دسترسی سریعتر، 

 نمایش هشدارها   .7

ربوط است. مها که به کاربر جاری ها و کنترلافزار در خصوص وضعیتهای مختلف نرممحل نمایش هشدارهای زیر سیستم

 )مانند آالرم موعد وصول چک و آالرم سقف سفارش کاالی انبار و...(

 تابلوی اعالنات و اطالع رسانی  .8

 یا گروهی از کاربران کاربران ها برای همه اطالع رسانیها و محلی برای نمایش اعالن
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 اتصال به پرتال پشتیبانی مشتریان  .9

 شود.انجام می در این بخش به واسطه آن برای کاربران خدمات پشتیبانی و اطالع رسانی

 افزار و انتشار تغییرات نسخ و ... های تصویری در خصوص نرماطالع رسانی .10

 

 

 :تعریف کاربران

 

مشخص اقدام نمائید. کاربر  ی عبور و تخصیص سطوح دسترسیبخش تعریف کاربران نسبت به ایجاد کاربران جدید و تعیین کلمهاز 

 .دهد تواند کلمه عبور خود را جهت امنیت بیشتر تغییرافزار میتعریف شده پس از اولین ورود به نرم

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 اربر تعریف ک ←منوی عمومی  ←صفحه اصلی

 

 ابتدا وارد منوی عمومی شده، سپس وارد فرم تعریف کاربر شده شوید.

 مطالعه بیشتر:

 

 چیست؟اصلی نرم افزار  ها و کاربردهای صفحهبخش
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 دارند؟ افزار چیست و چه کاربردهاییماصلی نر صفحه موجود در داشبوردهای
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 شود.با کلیک بر روی دکمه تعریف کاربر فرم ذیل ظاهر می

 

 

 نمائید. توانید نسب به تعریف کاربر جدید در سیستم اقدامشود و می، فرم ذیل باز می"جدید"یبا کلیک بر روی  دکمه
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 وجود دارند  زیرموارد  "رتعریف کارب"در فرم 

 کد کاربر:  -

 شود. به صورت سریالی و خودکار ثبت می

 نام کاربری: -

 نظر را وارد نمائید. نام کاربر هنگام ورود به سیستم باید تایپ شود. نام کاربری مد

 تصویر: -

افزار این رمنهای مختلف توانید برای کاربر عکس انتخاب نمائید که در این صورت در صفحه اصلی و بخشدر بخش تصویر می

 شود. تصویر دیده می

ی آن اندازه و   jpgبرای انتخاب عکس مورد نظر بر روی آیکن پوشه کلیک نمائید و فایل را انتخاب کنید )فرمت عکس باید 

 روی آیکن سطل زباله کلیک نمائید. توانید برباشد. برای حذف عکس کاربر نیز می 20KB حداکثر 

 کنان: ارتباط با کار -

صورت تعریف، نام  افزار در بخش اشخاص به عنوان کارکنان تعریف شده باشد که دردر برخی از کاربردها الزم است کاربر نرم

افزار تفاده از نرمشخص را از لیست کشوئی مربوطه انتخاب نمائید. این ارتباط برای برخی مراودات اهمیت زیادی در جریان اس

 دارد.

 اطالعات تماس: -

اطالعات  این .ولی در صورت ورود باید به شکل صحیح وارد شودشماره همراه و آدرس پست الکترونیک اختیاری است  ثبت

 ها و استفاده از ابزارها کاربرد خواهند داشت. برای اطالع رسانه

 رمز عبور: -
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ی عبور، به زبان صفحه هورود کلم هنگامنمائید. با ترکیب حرف و عدد وارد  رمز عبور کاربر را با رعایت قواعد امنیتی و ترجیحاً

کاربری و  افزار که نامی کلید خود دقت نمائید. به کاربرانی از نرمصفحهNum lock  و   Caps lockکلید و روشن بودن 

را تغییر بور وارد شده ی عافزار،کلمهشود پس از اولین ورود به نرمکند؛ توصیه میها را کاربر دیگری تعریف میعبور آن کلمه

 قرار نگیرد. دهند؛ تا در دسترس کاربر دیگری

 های کاربری:دسترسی یا نقش -

در  ختلفی که قبالًمهای کاربری های مختلف، الزم است کاربر را به نقشبرای اجازه فعالیت دادن به کاربر جهت انجام عملیات

های صفحه اصلی افزار شامل: دسترسی به ابزارنرمسیستم تعریف شده است؛ منتسب نمائید. به طور مثال نقش کاربری عمومی 

ی برای اجازه صدور سند ... و یا نقش کاربر انباردار برای دسترسی به صدور و مشاهده اسناد انبار و نقش حسابدار و تغییر رمز و

 مالی و... .

توانید ند و میاستم تعریف شدهاز ابتدا در سیخرید و فروش افزار های کاربری مختلف با استانداردهای پیش فرض نرمنقش

 ها اقدام نمائید.ها از بخش تعریف نقشبرای تغییر یا ایجاد آن

ها باز را فشار دهید لیست همه نقش  Spaceی های کاربری چنانچه دکمهبرای انتساب یک نقش به کاربر در بخش رول

د با انتخاب، آن را توانیتجو به نقش مربوطه رسیده و میشود و چنانچه بخشی از نام نقش مورد نظر را تایپ نمائید، با جسمی

 به کاربر منتسب نمائید. برای حذف انتساب یک نقش نیز روی ضربدر گوشه نام نقش کلیک نمائید.

 کاربر فعال و غیر فعال: -

 شود. افزوده می رانی ثبت کلیک نمائید. کاربر جدید در لیست کاربرا انتخاب و  سپس بر روی دکمه" کاربر فعال"تیک گزینه 

 کاربر مدیر: -

 شود.ها اعمال نمیهای دسترسی برای آنبا فعال نمودن این تیک برای این گروه از کاربران محدودیت

 
 ها:نکته
 ه کامل و صحیح شماره همرا ها در فرم تعریف کاربر، سعی نمائید مشخصات کاربر، خصوصاًبا وجود اختیاری بودن برخی گزینه

مکان فعال شدن داشته بر ای مانند اس ام اس سنتر و تلگرام سنتر برای کارهای ابزارهائشود قابلیتین کار باعث میوارد شود. ا

 در زمان ارسال گزارشات و اطالع رسانی مورد استفاده قرار گیرد. مثالًباشد و 

  تواند با مائید، کاربر نمیا ویرایش غیر فعال نرا در فرم تعریف کاربر انتخاب ننمائید یا آن را ب "کاربر فعال"چنانچه تیک گزینه

 کاربری و رمز عبور وارد سیستم شود. نام 

  نمائید.فزار غیر فعال ارا به نرم ویامکان ورود   "کاربر فعال"تیکبرداشتن با توانید میچنانچه کاربری سازمان را ترک نماید؛ 

 معتبر شدن سابقهر برای افراد دیگر خودداری نمائید؛ چون باعث نای عبواز تغییر نام کاربر یا در اختیار قراردادن کلمهlog  

 سیستم و رهگیری عملکرد کاربران خواهد شد.

 تی کاربری با ورود خواهد ماند. وقمشخصات و سوابق قبلی وی در سیستم باقی "تعریف کاربر"کاربر در فرم  با غیر فعال نمودن

 ربری وی را نخواهید داشت.کند؛ دیگر قابلیت حذف یا تغییر نام کایا مثالً سندی صادر می دهد؛افزار فعالیتی را انجام میبه نرم

  چنانچه برای کاربری تیکAdmin این داشت.  خواهد محدودیت دسترسی بدون افزارهای نرمرا فعال نمائید، به تمامی قسمت

ی برنامه نداشته هاهیچگونه مجوزی برای ورود به قسمتکاربر مورد نظر حتی اگر تیک به عنوان باالترین سطح دسترسی بوده و 

 . را تغییر دهد قسمت کاربران وارد شده و سطوح مجوز خود و سایر کاربرانها از جمله همه قسمتباشد، قادر خواهد بود به 

 اقدام نماید. رعبوی کلمه، نسبت به تغییر به سیستماست کاربر پس از ورود  بهترها برای رعایت قواعد و اعتبار مسئولیت 
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 :تعریف مشخصات شرکت

 .شودمی شود؛ استفادهافزار نگهداری میاب و کتاب آن با این نسخه از نرماز این فرم برای ثبت اطالعات شرکتی که حس
 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 مشخصات شرکت ←عمومی  ←تنظیمات ← صفحه اصلی 

 

 
 

 د.شوی مشخصات شرکت فرم زیر باز میبا زدن دکمه
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موده است و مالکیت نافزار را خریداری عنی نام شرکت یا شخصی است که نرمنام ثبت شده در ردیف اول که غیر قابل تغییر است به م

 .باشدا میاین محصول را دار

، "ه/ شرکتروشگانام ف"در فرم مشخصات شرکت، نوع فعالیت شرکت را که حقیقی یا حقوقی است؛ انتخاب نمائید. اطالعات مربوط به 

ا نیز ر "آرم"و  "کد پستی"، "آدرس"، "آدرس سایت"، "پست الکترونیک"، "تلفن"، "آدرس"، "کد اقتصادی"، "شناسه ملی"

د از تکمیل فرم تکمیل نمائید. چنانچه نیاز به درج توضیحی در خصوص فروشگاه/ شرکت دارید در فیلد توضیحات وارد نمائید. بع

فرم کلیک  ی ثبت در انتهایاطمینان دارید، بر روی دکمه چه نسبت به صحت درج اطالعات آنمشخصات شرکت/ فروشگاه، چنان

 نمائید.
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 ها:نکته

 .از تصویر آرم شرکت در چاپ گزارشات کل سیستم استفاده خواهد شد 

  ود؛ بنابراین شمیاز مشخصات شرکت در پرینتر فاکتور فروش رسمی و تهیه دیسکت ارزش افزوده و سایر موارد مشابه استفاده

 در ورود مشخصات شرکت دقت الزم را به عمل آورید. 

 انحالل  باشد و از زمان ثبت تاشناسه ملی از یازده رقم تشکیل شده است. شناسه ملی هر شرکت مختص به آن شرکت می

 شرکت بدون تغییر خواهد ماند. 

  این کد باشد. در سازمان امور مالیاتی می عاالن اقتصادیفی ئشماره شناسارقمی است. کد اقتصادی  12ای شناسهکد اقتصادی 

 اخذ "ارزش افزوده "های عملکرد سالیانه و فصلی ارائه اظهارنامه، صادر کردن فاکتور و قانونی از قبیل: برای امور مهم تجاری

 و... کاربرد دارد. ،اخذ گواهی ارزش افزوده کارت بازرگانی،

 

 :های مالیتعریف دوره

ایند. معموال دوره نمافزار میهای مالی در نرمهای مختلف اقدام به تعریف دورهیک عملکرد مالی یک کسب و کار در دورهجهت تفک

 شود. مالی در ایران منطبق با سال شمسی تعریف می

ر پایان هر دوره د باشد وهای مختلف میهای مالی در نگهداری سوابق اطالعات عملکرد کسب و کارها در دورهکاربرد تعریف دوره

 پذیرد.عملیات اختتامیه دوره جاری و افتتاحیه دوره بعدی صورت می

 تر اقدام نمائید.دهای جدیتوانید نسبت به ایجاد دورهافزار به صورت پیش فرض چند دوره مالی تعریف شده را دارد و شما مینرم

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 مدیریت دوره مالی ←عمومی ← صفحه اصلی

 ی باز شود. مالدوره ی تعریف جهت تعریف دوره مالی جدید از باالی سمت چپ  صفحه بر روی گزینه جدید کلیک نموده تا صفحه

 



 

 

 14صفحه                         ال دهم پایه متوسطهس  -ان حسابداریهنرجویویژه                                              خرید و فروش                 حسابداری افزارآموزش نرم

 

 ی ثبت خواهد داشت.ی تاریخی تعریف شده در این فرم اجازهتمامی عملیات مالی یک دوره به شرط رعایت محدوده

ن دوره برای همه آی مالی این است که اطالعات شد و کاربرد غیرفعال کردن یک دورهحالت فعال بادر  بایددوره مالی تعریف شده 

 کاربران غیر فعال شده در سوابق دیده نشود.

 .توانید اطالعات خود را ذخیره نمائیدپس از ورود اطالعات دوره مالی در فرم مربوطه، با دکمه ثبت می 

های هده یا عملیات، دورهتوانند برای مشاه یک دوره مالی فعال را خواهند داشت که میافزار کاربران همواردر جریان استفاده از نرم

 .را انتخاب و تغییر دهند آن مالی مختلف

 

یک نمائید. عدد ی سمت چپ( کلگوشه ،روی آیکن تقویم )باالی صفحه ی اصلی برافزار، در صفحهجهت تغییردوره مالی جاری نرم

 باشد.افزار میمالی فعلی نرم دوره یروی تقویم نشان دهنده

 توانید دوره مالی مورد نظر را انتخاب نمائیداز لیست کشوئی انتخاب دوره مالی، می
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 ها: نکته

 باشد. ار میافزار آن کسب و کار با نرممالی شروع به ک یشود معموال دورهمالی که در سیستم تعریف می یاولین دوره 

 ها مطابق با اساسنامه شرکت یا کسب و کار باید باشد.و محدوده تاریخی عملکرد آن های مالیتعریف دوره 

 ورت نیاز به ی مالی وجود نخواهد داشت. در صدر یک دوره مالی ثبت شده باشد، امکان حذف آن دوره که هر گونه عملیاتی

 ی مالی را حذف نمائید.های آن دورهحذف الزم است ابتدا تمام عملیات

  شود.ی مالی دیده نمیجاری در لیست کشوئی انتخاب دورهمالی ی هی مالی، دورتغییر دورههنگام 

 

 

 

 

 :تهیه پشتیبان و بازیابی اطالعات

 تهیه پشتیبان 

 شود. گهداری میها ایجاد و نافزار، فایل پشتیبان آنهای بانک اطالعاتی در نرمبه منظور حفاظت از تمام داده

 مطالعه بیشتر:

 ورود اطالعات پایه از فایل اکسل در ابتدای دوره چگونه است؟ 

27danesh/as.com/https://www.ghey 

 

 عملیات پایان سال در سیستم حسابداری چیست ؟ 

13danesh/https://www.gheyas.com/ 
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تهای هر هفته فایل بهتر است در پایان هر روز کاری نسبت به تهیه فایل پشتیبان اقدام نمائید و در مقاطع زمانی مشخص مانند ان

انند ایمیل و..( ی خارجی )سی دی یا حافظه جانبی یا فضاهای اینترنتی می داخلی سیستم در حافظهپشتیبان را عالوه بر حافظه

 انه منتقل و ذخیره نمائید.نیز جداگ

شود که میان دچار آسیب افزارها و یا حتی اشتباه خودتافزار یا نرمها یا خراب شدن سختافزار به واسطه حمله ویروسهای نرمداده

 افزار با وضعیت آخرین پشتیبان گرفته شده، امکان نصب و بازیابی مجدد خواهد داشت.در این صورت نرم

 

 ه فرم: مسیر دسترسی ب 

 گیری پایگاه دادهپشتیبان ←پایگاه داده  ←تنظیمات ←صفحه اصلی

 

یل پشتیبان اقدام توانید جهت تهیه فا، می"گیری پایگاه دادهپشتیبان"با کلیک بر روی گزینه  "پایگاه داده"در منوی تنظیمات

 نمائید.

 شود. فرم تهیه فایل پشتیبان باز می
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ل پشتیبان ی تهیه فایوارد و سپس بر روی دکمه "توضیحات"ی برای فایل پشتیبان باشد در قسمت چنانچه نیاز به درج توضیح

 نمائید.کلیک 

 

 بازیابی اطالعات

ازیابی اطالعات در مواردی بتوانید از این مسیر اقدام نمائید. در صورتی که به هر علتی نیاز به بازیابی اطالعات در سیستم دارید، می

س الزم است دقت شود. بر این اساشود و این کار باعث حذف تمام اطالعات دیتایبس جاری میمده باشد انجام میکه مشکلی پیش آ

 کافی را داشته باشید.

 :مسیر 

 بازیابی پایگاه داده ←پایگاه داده  ←تنظیمات ←صفحه اصلی
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 شود.یابی میگرفته شده بازردیف پشتیبان قبلی روی هر ه ب شود که با کلیک از سه نقطه روفرم زیر باز می

 

 

 هانکته

 نام فایل"ا در گزینه اید، نام فعلی فایل پشتیبان ردر صورتی که پس از تهیه فایل پشتیبان نام یا پسوند فایل را تغییر داده" 

 وارد نمائید.

 ستگاه هایاز طریق دشود؛ حتی اگر فایل پشتیبان در حالت استفاده از شبکه به دالیل امنیتی فقط روی سرور ایجاد میClient  

 کان پذیر است.گیری انجام شود و کپی یا انتقال آن به شرط وجود دسترسی مربوطه از طریق سیستم عامل امعملیات پشتیبان
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 همین علت پس از  شود، بهپس از بازیابی اطالعات در سیستم، ارتباط تمامی کاربران با بانک اطالعاتی قطع و سیستم بسته می

 وارد سیستم شوید. اطالعات الزم است مجدداً بازیابی

 مکان برگشت اشود چنانچه برای وجود با توجه به این که تمامی اطالعات دیتابیس جاری رو نویسی خواهد شد، پیشنهاد می

 وضعیت قبلی، قبل از بازیابی اطالعات جاری یک نسخه پشتیبان تهیه نمائید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :اشخاص

است مشخصات الزم ، ه اشخاصی که با یک کسب و کار مراوده دارند )خریداران، فروشندگان و کارکنان و.. (جهت ثبت اطالعات کلی

افزار تعریف نمائید. از اطالعات وارد شده در این قسمت، هنگام عملیات مالی مانند دریافت و پرداخت و صدور فاکتور ها را در نرمآن

 افزار استفاده خواهد شد.در نرم

 

 شخاصگروه ا

رود. البته کاربردهای دیگری مانند تخصیص شرایط تر به کار میهای خاصگیریهای اشخاص جهت شناسائی بهتر و گزارشگروه

 خاص فروش به یک گروه هم وجود دارد.

 

 :مسیر 

 گروه اشخاص ←هااشخاص ←عمومی ←صفحه اصلی

 

، از سمت چپ "گروه اشخاص"ی تعریف س از باز شدن صفحهدر صفحه اصلی، از منوی عمومی، گزینه گروه اشخاص را انتخاب و پ

 کلیک نمائید.  "جدید"باالی صفحه بر روی گزینه 

 مطالعه بیشتر:

 
                                      مطالعه فرمائید.          از بانک دانش گیری را پیشنهاد برنامه پشتیبان جزییات بیشتر درباره

1110203www.gheyas.com/Danesh/  

 ها و از بین رفتن اطالعات چه کاری باید انجام داد؟حمله ویرس یاافزار هنگام خرابی سخت  
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 شود.می بازفرم ایجاد گروه اشخاص 

 
 

رد نمائید. چنانچه وا "نام"و سپس نام گروه اشخاص را در فیلدشود به صورت خودکار به گروه اختصاص داده می "کد"در فرم ایجاد، 

بت کلیک نمائید. ی به درج توضیح داشته باشید؛ در فیلد توضیحات )اختیاری( وارد نموده و سپس جهت ذخیره، بر روی دکمه ثنیاز

 ها مشاهده نمائید.توانید در صفحه مربوط به گروه اشخاصگروه ایجاد شده را می

  



 

 

 21صفحه                         ال دهم پایه متوسطهس  -ان حسابداریهنرجویویژه                                              خرید و فروش                 حسابداری افزارآموزش نرم

 تعریف اشخاص:

 ر فرم مربوط، اشخاص را ایجاد نمائید. از طریق لیست اشخاص ددتوانیهای اشخاص میپس از ایجاد گروه

 

 :مسیردسترسی به فرم 

 اشخاص ←عمومی ←صفحه اصلی

 

 

 ضافه نمائید.اافزار توانید اشخاص جدید را به نرمبر روی دکمه جدید می کلیکشود و با لیست اشخاص در این فرم مشاهده می
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 آن آمده است:ذیل توضیحات  های مختلفی تشکیل شده است که درفرم تعریف اشخاص از قسمت

 

 اطالعات شخص: -

 اشخاص را مشخص نمائید.  "حقیقی یا حقوقی"برای ایجاد یک شخص در این فرم ابتدا نوع 

دهی نماید. در  قداررا به صورت خودکار م اجازه دهید نرم افزار آن .گیردقرار می "کد"شماره کد به صورت خودکار در قسمت 

اربر عوض کتواند توسط ها یا وجود کدهای قبلی این کد مییا نیاز به تطابق با سایر سیستمصورت وجود موضوعیت خاص 

 شود. امکان ثبت کد تکراری وجود نخواهد داشت.

کور است؛ البته تاریخ ایجاد اشخاص پیش فرض بر روی تاریخ جاری قرار دارد و نشان دهنده تاریخ شروع مراودات با شخص مذ

جاد شخص حقوقی برای را از تقویم انتخاب نمائید و یا تغییر دهید. تاریخ تولد شخص حقیقی یا تاریخ ای توانید این تاریخمی

 ارسال اتوماتیک تبریک کاربرد دارد. 

گی را پشت سر هم نام اشخاص را به فارسی )اجباری( و التین )اختیاری( وارد نمائید. برای اشخاص حقیقی نام و نام خانواد

 .افزار کاربرد داردالتین برای اخذ گزارشات انگلیسی در مدل استفاده چند زبانه از نرموارد کنید. نام 

شخاص های غیر تجاری( طرف حساب اهای تجاری و طرف حسابتوانید از لیست کشوئی )طرف حسابمی "گروه" در فیلد 

 را انتخاب نمائید. 

فتن پرینت صحیح مورد نظر وارد نمائید. این اطالعات برای گر را در فیلدهای "کد اقتصادی"و  "کد ملی"اطالعات مربوط به 

 فاکتور استاندارد دارائی و همچنین تولید دیسکت و گزارش فصلی ضروری خواهد بود. 

 های خودکار و همچنین در تلگرام سنتر کاربرد دارد.اطالعات مربوط به شماره همراه در ارسال پیامک

 مشخصات کاربر: -

پست "، "تلفن"، "شماره همراه"ها مراودات تجاری دارید الزم است اطالعات کامل از قبیل: آن برای اشخاصی که با

 را  در فرم تعریف اشخاص تکمیل نمائید. "آدرس"، و "شهر"، "استان "، "کد پستی"، "الکترونیکی

 نوع مراودات مالی:  -

مائید. انتخاب مراودات را در این فرم انتخاب ن تعامالت کسب و کار با شخص تعریف شده تنظیم شود نوع که نوعبرای این 

 دهد.امکان ثبت فاکتور فروش را برای شخص می "مشتری"گزینه 

 دهد.را برای شخص می خریدامکان ثبت فاکتور  "کنندهتأمین"انتخاب گزینه 

 دهد.ا میردار و... یستم حقوق دستمزد و تعریف تنخواهامکان تعریف شخص در بخش کارکنان س "کارکنان"انتخاب گزینه 

ای فروش کاال یا هنماینده یا واسطه فروش در فاکتور ف این شخص را به عنوان بازاریاب،امکان تعری "واسطه"انتخاب گزینه 

 شد.تواند در دو یا چند گروه تیک خورده و معتبر بادهد. بدیهی است یک شخص میخدمات و محاسبه پورسانت می

 حساب: -

تخاب و انتساب کند. این انافزار حسابداری مشخص میبا نرم ارتباط شخص حقیقی یا حقوقی را تفصیلیو کد  "گروه تفصیل"

ن صادر خواهد آرا با  ساب تفصیل را شناسایی و سند مالیبسیار مهم است چون در تنظیم تمام اسناد اتوماتیک سیستم این ح

 کرد.

ن انتساب را خاصی تعریف شده است از طریق انتخاب آن تفصیل ای افزار حسابداری در قالب تفصیلدر نرم اگر شخص قبالً

شخصات شخص، مدر غیر این صورت با انتخاب گروه تفصیل و قرار دادن کد تفصیل در حالت جدید پس از تأیید  ؛انجام دهید

سب ص منتسیستم به صورت خودکار یک حساب تفصیل زیر گروه اشاره شده ایجاد و همان تفصیل ایجاد شده را به شخ

 کند.می
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توانید با یمافزار حسابداری و در قالب حساب تفصیل ایجاد شده است شما نظر شما قبال در نرم در صورتی که شخص مورد

ا وارد و ری موجود اول حساب تفصیل را انتخاب نموده و سپس اطالعات تکمیلی  "هالیست تفصیلی"دکمه ایجاد شخص از 

 ثبت نمائید.

ر این صورت دبدون اجازه واحد مالی شخص ایجاد نکند که  یت برای زمانی است که بخواهید کاربر شخصاًکاربرد این قابل

وجود می تعریف شخص جدید به شکل مستقیم از کاربر گرفته شده و فقط دسترسی تعریف از حساب تفصیل دسترسی دکمه

 اد اشخاص را نداشته باشد. شود تا کاربر قبل از ایجاد تفصیل در واحد مالی قابلیت ایجداده می

ی که ثبت نمائید. زمانرا به عنوان سقف بدهکاری یک شخص مشخص می در این فرم عددی است که آن "سقف بدهی"گزینه 

فزار با نمایش ایک سند مالی دستی یا خودکار به مبلغ بدهکاری شخص منظور شود و باعث عبور بدهی از سقف بدهی شود، نرم

 دهد.ی ثبت سند را نمیبدهی اجازهپیغام کنترل سقف 

 لیست قیمت: -

رده فروشی، نند: قیمت خوجود دارد. ما 6تا قیمت  1های قیمتی مختلف در قالب قیمت در سیستم فروش امکان تعریف لیست

 ....  فروشی، قیمت درب کارخانه و قیمت عمده

استفاده تواند هائی موقع صدور فاکتور بلیست قیمتشخص از چه  دهدکاربر اجازه می قیمتهای با انتخاب هر یک از لیست

 نماید.

افزار ذخیره شود نرم ی ثبت کلیک نمائید تا اطالعات مربوط به این فرم در، بر روی دکمهاز اطمینان از ثبت موارد الزامی پس

 ها را مشاهده نمائید.، آنو پس از آن بتوانید در صفحه اشخاص

 

 :مثال

ها را ایجاد نها آبه صورت نمونه آمده است به عنوان تمرین در لیست اشخاصبازرگانی شرکت یک رتبط با در جدول زیر افراد م

 نمائید.  

 

 ها:نکته

 شود و به نمی نجامافزار مراودات مالی به اسم وی  اهای مالی نرم، در جریانف اشخاص گزینه تفصیل انتخاب نشوداگر در تعری

 شود.طور مثال در فاکتورهای فروش به اسم وی سند فروش و به تبع آن سند حسابداری ثبت نمی

 افزار ضروری است. سعی نمائید مسئول مشخصی ها مهم و برای استفاده بهتر از نرمتعریف لیست اشخاص و مشخصات کامل آن

 اشخاص کنترل و جلوگیری شود.برای این کار تعیین نمائید و از تعریف چند باره 

 نام اشخاص/ تأمین کننده نام اشخاص/ مشتری نام اشخاص/ کارکنان

 کارخانه فلز ساز فروشگاه یاوری ایمان فریدونی

 فروشگاه خانه کاال فروشگاه محمدی پارسا یاوری

 فرهادی شرکت تکنو ایران ارف اندیشمندع

  شرکت جهان داریوش رضوی

   آرش جاوید

   عباس عبدی

   مهرنوش متین

   بهرام دوراندیش

   رضا نیکجو

   کیانوش پارسا
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 اند.های تفصیلی تعریف شدهدر بخش حساب ها در فرم تعریف اشخاص، قبالًگروه تفصیل و لیست تفصیلی 

 ها را به فصیلتتوانید گروه می ؛دکنیمعرفی الزم است یک ماهیت صوری مانند یک پروژه را به عنوان اشخاص  در مواقعی که

ت سند خروج در ثب موده و نوع شخص را شخص صوری تنظیم نمائید. کاربرد چنین اشخاصی مثالًپروژه یا مرکز هزینه لینک ن

 بل انجام است.ای خاص قاهای هزینهبه عنوان دریافت و پرداختکاال از انبار به اسم پروژه یا پرداخت مستقیم هزینه از 

 

 

 

 (خرید و فروشتعاریف پایه )

 :هکنندتعریف تأمین

یک شخص حقیقی یا حقوقی نماید. صی حقیقی یا حقوقی است که کاالی مورد نیاز یک کسب و کار را فراهم میکننده شختأمین

 . ... فروش کاال به ما و، از ما خرید کاال ،پرداخت وجه ،دریافت وجه ، مثل:با کسب و کار ما داشته باشدتعامالت مختلفی تواند می

کننده یا فروشنده کاال به ما شناخته به عنوان تأمین) ؛شخص تعریف شده تنظیم شودتعامالت کسب و کار با که موضوع  برای این

امکان ثبت فاکتور ، فرم تعریف اشخاصدر  "کنندهتأمین" انتخاب گزینه با نمائید.کننده را فعال تیک تأمین ،در فرم اشخاص (شود

  شود.پذیر میامکان ویبرای خرید 

 دسترسی به فرم: مسیر 

 نوع مراودات ←فرم تعریف اشخاص ←تعریف اشخاص ←عمومی ←صلیصفحه ا  

 مطالعه بیشتر:

 
 خواهد؟های تجاری الزم میچه اطالعاتی درباره اشخاص و طرف قانون ارزش افزوده

 25danesh/https://www.gheyas.com/ 

 

 

https://www.gheyas.com/danesh/25
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در سمت چپ  "جدید"ی ، با کلیک بر روی دکمهی تعریف اشخاصپس از ورود به صفحهافزار نرمدر  کنندهجهت ایجاد یک تأمین

 شود. ، فرم ایجاد اشخاص باز میباالی صفحه

 نمائید. بخش انتخابکننده را از این نه تأمین، گزیمالی نوع مروادات بخشدر در فرم تعریف اشخاص 

 

 
 

ست    یک در جدول زیر افراد مرتبط با  :مثال صورت نمونه آمده ا ست  .شرکت بازرگانی به  ها را ایجاد آن ینتأم به عنوان تمرین در لی

 نمائید.   

 
 

 

 نام اشخاص/ تأمین کننده

 کارخانه فلز ساز

 فروشگاه خانه کاال

 فرهادی
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 :دهای گردش کاالتعریف واح

 شممارش  واحد نایبر مبخرید یا فروش  شمود. ورود و خروج انبار و به کاال منتسمب می  ها جداگانه تعریف و بعداًکاالواحد شممارش  

 . ... ، کارتن وکیلو لمث ؛گیردصورت می

های بعد به عنوان احداحد اصلی و وها به عنوان وکه در این صورت باید یکی از واحدتواند بیش از یک واحد داشته باشد یک کاال می

 .یک جعبه عدد ،20جعبه با ضریب  ،واحد فرعی ، عددمانند مداد واحد اصلی ضریب از واحد اصلی در تعریف کاال آورده شود.

 عی شاخه،لو و واحدهای فری آهن با واحد اصلی کی   قابلیت تعریف چندین واحد برای یک کاال را دارد. به طور مثال کاالانبار افزار نرم

 .تن یا کاالی پارچه با واحد اصلی متر و واحد فرعی طاقه و یارد و کیلو ،متر

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 واحد سنجش ←منوی فروش ←صفحه اصلی

   .کلیک نمائید "جدید" یروی گزینه براز سمت چپ باالی صفحه،  ،با کلیک بر روی گزینه واحد سنجش در منوی فروش

 

 

توانید واحدهای سنجش را بر اساس آن تعریف وارد فرم تعریف واحد سنجش خواهید شد و میی جدید ی گزینهپس از کلیک بر رو

 نمائید.
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 :باشدشامل موارد زیر میدهنده فرم  تشکیلهای قسمت

 :نام -

 )اجباری( واحد سنجش کاال را به فارسی وارد نمائید.نام 

 التین:نام  -

 )اجباری( ارد نمائید.نام واحد سنجش کاال را به التین و

 :نوع واحد  -

و  ... گرم، تن وکیلو  باشد مانندواحد وزنی مربوط به وزن کاال می. لیست کشوئی انتخاب نمائید از )وزنی و مقداری( رانوع واحد 

شد، مثل عدد، جفت، واحد مقداری مربوط به تعداد کاال می سته و  با ممکن   ند واص دارخهای وزنی و مقداری کاربرد واحد. . ...ب

زن یک سند   ومع مثال برای محاسبه سر ج  برای  هم واحد مقداری داشته باشد و هم وزنی.   ،با دو واحد است هم زمان یک کاال 

گیری ه تصمیم کمک ب مثالً .دهدتواند با هم جمع و سر جمع وزن خروج را نشان می  های وزنی در شرایطی می خروج انبار واحد

 انت یا خاور(برای امکان حمل کل بار با و

 توضیحات: -

ضیحی چنانچه  صوص   تو سنجش در خ شد؛ می      واحد  شته با شده وجود دا ضیحات "توانید در کادر مربوط به تعریف  ج در "تو

 (اختیاری) .نمائید

 نمائید.جهت ذخیره کلیک  "ثبت"بروی گزینه در آخر 
 

 نکته:

 حد سنجش جدید ایف وشما نیازی به تعر ،در موارد خاص جزو اند تعریف شدهافزار های شناخته شده از ابتدا در نرمتمام واحد

 .نخواهید داشت
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     :بندی کاالگروه

ها گذاریارد در شرطها و حتی در برخی موجمع بندی ،گرفتن گزارشات بهتر ،دهینظم بندی،جهت دستهکاالها بندی از قابلیت گروه

گذاری تعریف شده جای لفمختهای گروهیکی از را در کاال هر یک از کاالها عریف هنگام ت ،گروه کاالهاتعریف از  بعدشود. استفاده می

 .نمائید
  

 :مسیر دسترسی به فرم 

 گروه کاال ←انبارمنوی  ←صفحه اصلی

 ئید.  کلیک نما "جدید" ی، از سمت چپ باالی صفحه، بر روی گزینه"گروه کاال"با کلیک بر روی گزینه  انبار در منوی

 

 .دتوانید گروه کاالهای اصلی را بر اساس آن تعریف نمائیو میید شد هخوا "گروه کاال مشخصات" یفتعر فرموارد 

 

 باشد:شامل موارد زیر میدهنده فرم  تشکیلهای قسمت

 کد: -

 )اجباری( .شودبه صورت خودکار اختصاص داده می کد  شماره

  : نام  -

 )اجباری( .تعریف نمائیدگروه کاال  "منا" در کادر توانیدمی کاالی مورد نظر راگروه نام 

درج نمائید   "توضیحات"توانید در کادر مربوط به تعریف شده وجود داشته باشد؛ می یچنانچه توضیحاتی در خصوص گروه کاال

 نمائید.  جهت ذخیره کلیک  "ثبت"روی گزینه ر بو سپس )اختیاری( 

 شود.ی گروه کاال نمایش داده میصفحه ها درهای کاال، لیست تمامی آنپس از ثبت تمامی گروه
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  :تعریف کاال

ی انبار استفاده   آن از محیط فیزیکو ورود و خروج شمارش و تفکیک باشد و برای نگهداری    ،یکاال موجودیتی است که قابل شناسائ   

 شود.می ن بخش انجامترین قلم اطالعاتی سیستم انبار، خرید و فروش و تولید در ایاصلیبه عنوان  تعریف کاال شود.می

 

  :مسیر دسترسی به فرم 

 کاالتعریف  ←انبارمنوی  ←صفحه اصلی 

 

ه، پس از کلیک از سمت چپ باالی صفح  شوید.  میتعریف کاال ی وارد صفحه  در منوی فروش، "تعریف کاال"با کلیک بر روی گزینه 

 .تعریف نمائید جداگانه به صورت ها راتوانید لیست کاالشده و میباز صفحه ایجاد کاال  "جدید"بر روی گزینه 
 

 

 
 باشد:شامل موارد زیر میتلفی تشکیل شده است که مخهای بخشاین فرم از  

 مشخصات کاال:

 شناسه: -

سه   "گزینه  صاص داده می    "شنا صورت خودکار به کاال اخت شه    در این فرم به  شده ب     آخرین شود و همی سه تعریف   1+ه شنا

شنهاد می  صورت ع   پی سلیقه و قاعده خاص می شود. در  ستفاده کنید ولی   دم نیاز به تعریف کد کاالها با  توانید از همین روند ا
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شود که در این صورت کد کاالی مد    ها در نظر گرفته میتولیدی کدینگ خاصی برای کاال  معموال در کسب و کارهای خصوصاً   

 باشد.تواند تکراری . شناسه کاال نمینمائیدنظر را در این گزینه وارد 

   :تصویر -

رم لمسممی فروش فدر ًی دارد و مثال تخاب نمائید. این تصممویر کاربردهائان "تصممویر"خود توانید برای کاالی می این قسمممتاز 

 شود.شگاه اینترنتی از آن استفاده میوشود و در زیر سیستم فربخش انتخاب کاال نمایش داده می

 ه:گرو -

 مائید.ایجاد شده است، انتخاب ن  روه کاالی مورد نظر را که قبالًی، گتوانید از لیست کشوئمی "گروه"در گزینه

   :نام کاال -

 التین )اختیاری( وارد نمائید. در صورت نیاز به نام کاال را به فارسی )اجباری( و

 :بار کد -

صممی که برای خا را به شممکل کننده کاال برای کاالی خود در نظر گرفته و آنای منحصممر به فرد اسممت که تولیدهربارکد شممما

تشخیص کاال کمک   تواند در. این شناسه یکتا به ما می  کندمیبر روی کاال چاپ  باشد؛ ی خوان قابل شناسائ  های بارکددستگاه 

 کند.

کد  بایسممت بارمی ،انجام دهید دسممتگاه بارکدخوانهای انبار و خرید و فروش با را در فرمی کاالئی شممناسممائ خواهیدمی چنانچه

با شمملیک از طریق  اد به صممورت دسممتی و ی یتوانمیرا شممماره بارکد در این فیلد . نمائیدوارد  در این فیلدنظر را کاالی مورد 

موفق،  لیکهر شمم با و دهدمی برد را انجامکار کی خوان دقیقاًدسممتگاه بارکد. وار نمائیدبر روی بارکد کاال دسممتگاه بارکدخوان 

 زند.را می  Enterیپ و دکمهعدد یا متن خوانده شده را در باکس تای

شرایط و  ی را در برخی ئکه این مهم کاربردها نمائیدک کاال چندین بارکد تعریف توانید برای یمیافزار در نرمکه  این مهمنکته 

 کسب و کارها دارد.

 :قابل فروش -

 فاکتور  وش وصمممدور فاکتور فر  موقعرا فعال نمائید. این گزینه      "قابل فروش  "گزینه  تیک   ،اسمممتقابل فروش    ئیچنانچه کاال   

با  فروش  ای خریدغیر فعال کنید کاال امکان آن را پیش فرض فعال اسممت و اگر به صممورت آید. این تیک ت میخرید در لیسمم

د مواد اولیه مانن، و فقط در انواع عملیات ورود و خروج سممیسممتم انبار قابل ثبت خواهد بود  نداردسممیسممتم خرید و فروش را  

   .جاتکارخان

 )اختیاری( واحد شمارش: -

  :واحد اصلی -

در  ً قبال که را هاواحدهای کاالانواع شود.  کاال از واحد شمارش استفاده می  شمارش و ثبت خرید و فروش یا ورود و خروج  جهت 

نید.  ی انتخاب کئواحد اصلی کاال را از لیست کشو    این لیست کشوئی قابل انتخاب است.   در  همگی ؛ایدکردهتعریف سیستم انبار   

 )اجباری( .به طور مثال یخچال با واحد اصلی دستگاه
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 واحد فرعی  -

سیاری از کاال  شمارش می ب شمارش را به عنو  ها با چند واحد  ص شوند که در این حالت کوچکترین واحد  لی انتخاب و ان واحد ا

 را عالوه بر واحد  فرعی شممممارش کاال   واحد چندین  امکان تعریف  افزار نرم نمائید.  ها را به عنوان واحد فرعی معرفی    بقیه واحد  

 ن تن است.واحد اصلی آن کیلو و واحد فرعی  یا واحد دوم آ دآهن را فرض کنی. به طور مثال اگر کاالی تیرداصلی دار

 1000ب و عدد تن انتخا در بخش واحد فرعی واحد دوم را مثالًتوانید میواحد اصمملی برای تعریف واحد فرعی پس از انتخاب 

ضریب تبدیل درج نمائ را به  صورت در بخش واحد فرعی جمله هر تن برابر   .یدعنوان  ست ر  1000در این  ا باید تکمیل کلیو ا

 کنید.  

 عالوه بر واحد فرعی اول قابلیت پشتیبانی از کاالهای چند واحدی را دارد.  انبارفزار انرم

 .کیلو 330ن برابر کیلو و هر شاخه تیر آه 55یر آهن برابر کیلو و همچنین هر متر ت 1000به طور مثال هر تن تیر آهن برابر 

ا نیز مانند واحد های دوم و سوم و... راحد کلیک کنید و واحدافزودن و یدوم و سوم بر روی دکمهفرعی های برای تعریف واحد

 )اختیاری(. نمائید اول وارد

 

 : نکته مهم

 شکل  تر بهزرگهای بیف کنید تا مقدار ضریب برای واحدصلی باید تعردر تعریف کاال همیشه کوچکترین واحد شمارش را واحد ا

ه خواهد کرد. صلی ارائامبنای واحد  ... را بر ها و کاردکس وگزارشات و ماندهها و کنترلافزار معدد صحیح قابل ثبت باشد. نر

 .توانید دریافت نمائیدهای فرعی هم میاست گزارشات و موجودی را به واحدبدیهی 

 

 پیش فرض:

   قیمت خرید و  قیمت فروش: -

ین  اتواند به شممکل سمماده در  گذاری میترین حالت قیمتقیمت پیش فرض فروش به عنوان سممادهقیمت پیش فرض خرید و 

برای  گذاری قابل اسممتناد اسممت و در حالت سمماده عنوان قیمت پیش فرض در بخش قیمت ها باقسمممت وارد شممود. این قیمت

 .  نمائیدهای پیش فرض را در این بخش وارد توانید قیمتمینیز خرید و فروش استفاده در سیستم 

سمت قیمت فروش به عنوان     شده در ق ست قیمت قیمت پیش فرض عدد وارد  دور ص و هنگام  گیردمی قرارهای فروش در لی

ده بر روی کاال  د قیمت درج ش شو . پیشنهاد می های قیمت کاال استفاده کرد توان از آن به عنوان یکی از لیست می سند فروش 

 )اختیاری( را در این قسمت وارد کنید.

 : نکته 

 عدد وارد . ودشمین میقیمت مشخص تأو توافق  باکننده و ی از یک تأمینکه کاالئزمانی کاربرد دارد ید قیمت پیش فرض خر

سرعت در  وآوری نهاد و به قصد یادبه عنوان پیش. )شودظاهر می خودکارشده در قسمت قیمت خرید هنگام ثبت قیمت خرید 

  صدور سند(

 

 :ارزش افزوده -

شمول   شدن   مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از کاالها و خدمات م ضافه  صی از مبلغ فرو    ا صد خا ش به عنوان در

 شود. بودن یا نبودن کاال در این قسمت تعیین میهستند که مشمول مالیات ارزش افزوده 
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شوئ    ست ک صدور فاکتور فروش کاربرد دارد و اگر کاال را دارای ارزش افزود ی لی و  نمائید ه انتخاب مربوط به ارزش افزوده هنگام 

صدور فاکتور       شید هنگام  سبه و در بخش مر   ضریب ارزش افزوده را فعال کرده با ضریب مربوطه محا ود درج خبوط به خودکار 

 شود.می

ی این کاال مبلغ  تا در محاسبات برا نماید را غیر مشمول انتخاب   ت در این بخش آنی مشمول قانون ارزش افزوده نیس  اگر کاالئ

 مالیات بر ارزش افزوده درج نشود.

ا با ارزش ه قیمت اعالم شمممده مانتخاب گزینه ارزش افزوده داخل قیمت نیز به معنی مشممممول بودن کاالسمممت با این تفاوت ک

ل خودش ثبت  عالم شده جدا و در مح تم درصد ارزش افزوده را از مبلغ ا سیس  وده محاسبه شده است و هنگام صدور فاکتور     افز

اعده پیروی  قها( از همین شمموند )مانند سمموپر مارکتها فروش میی که با قیمت درج شممده بر روی آنکند. بیشممتر کاالهائمی

ین کاال مدل  او برای  داعالم کنیریال  109ی را اگر قیمت کاالئدرصمممد  9با فرض ضمممریب ارزش افزوده کنند. به طور مثال می

شی  ستم      د،ارزش افزوده را در دل قیمت تعریف کرده با سی صدور فاکتور فروش  صورت خودکار هنگام  ریال و   100قیمت را  به 

ریال   10مبلغ  وریال اعالم  109شده باشد سیستم قیمت را     کند. اگر کاال فقط مشمول تعریف  ریال درج می 9ارزش افزوده را 

   کند.دیگر به عنوان مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می

 

 نکته:

 ورت تغییر صهای مربوطه از قبل تعریف شده است و در یش فرض با درصدافزار ضریب مقدار ارزش افزوده به صورت پدر نرم

 قابل تغییر خواهد بود. نیز قانون 

 

 : )اختیاری(ایر مشخصاتس

 : نقطه سفارش -

رید و خنقطه سفارش به معنی حدی از موجودی کاالست که در صورت رسیدن موجودی کاال به این حد الزم است نسبت به        

 شارژ کاال در انبار باید اقدام شود. اصطالحاً

صورت وارد کردن عددی در بخش   سفارش "در  سمت  که در  وقتی موجودی کاالی انبار به عددی "نقطه    ؛ایدودهنم دواراین ق

 .انجام گیردن کاال سفارش کند تا از آمی اعالمسیستم ی اصلی در قسمت هشدارها در صفحه ،برسد

شارژ یا   د قص پس از رسیدن موجودی به نقطه سفارش   ه هنگامی ک ؛پیشنهاد تعداد نیاز به خرید است   "میزان سفارش "گزینه 

مان الزم برای زای سرعت مصرف و همحاسباتی دارند که از متغیرمیزان سفارش نقطه سفارش و  آن کاال را داشته باشید.خرید 

 آید.ر کسب و کارهای تولیدی به دست مید مین خصوصاًتأ

ب بیش از ها و لحاظ کردن قواعدی مانند خرید خارجی و عدم خواهای شرکت میزان سفارش هم به نسبت نقدینگی و سیاست    

 متفاوت باشد. ،ا تاریخ مصرف و... ممکن استحد کاال در انبار ی

 

 نکته:

 صفر برآورد  عدم درج هیچ عددی به معنی عدم کنترل نقطه سفارش است. درج رقم صفر به معنی سفارش در نقطه موجودی

 شود.می

 نام شرکت سازنده محصول را وارد نمائید.  "سازنده"در گزینه  -

 نمائید. دوار نید نام مدل کاال راتوامی "مدل"در گزینه  -

 ر نمائید.ذکتر برای دسترسی سریعشود را مینگهداری  این کاال در آنکه قفسه پیش فرضی توانید می "قفسه"در گزینه  -
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ضیحی چنانچه  شد؛ می  کاال در خصوص   تو شته با ضیحات "توانید در کادر مربوط به وجود دا سپس  ب  "تو ر درج نمائید )اختیاری( و 

 نمائید.خیره کلیک جهت ذ "ثبت"روی گزینه 

 

 

 :انبارهاتعریف 

ست    انبار ضائی ا ستفاده می  هاع کاالانوابرای نگهداری که فیزیکی  ف سئولیت ورود و    معموال هر انبار یک انبار .گرددا شته و م دار دا

 شود.ها نیز یک انبار فرض میاین شخص است. فضای داخلی فروشگاهخروج و موجودی کاال با 

 

 رم:مسیر دسترسی به ف 

 تعریف انبار ←عمومیمنوی  ←صفحه اصلی

صفحه  ،عمومیدر منوی  "انبارتعریف " یبا کلیک بر روی گزینه صفحه، پس از      می انباری تعریف وارد  سمت چپ باالی  شوید. از 

 را تعریف نمائید.   انبارهاتوانید باز شده و میانبار صفحه ایجاد  "جدید"کلیک بر روی گزینه 

 

 موارد زیر را تکمیل نمائید:فرم تعریف انبار پس از باز شدن 

 مطالعه بیشتر:

 خواهد؟تجاری الزم می هایی اشخاص و طرف حسابدربارهقانون ارزش افزوده چه اطالعاتی 

25https://www.gheyas.com/danesh/ 

 است؟ چگونه دوره ابتدای در اکسل فایل از پایه اطالعات ورود

27.com/danesh/https://www.gheyas 

 

 

https://www.gheyas.com/danesh/25
https://www.gheyas.com/danesh/27
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 نام: -

 وارد نمائید.را مورد نظر انبار نام 
 مسئول انبار: -

سئول انبار "در گزینه  سئولیت       "م شوئی فردی که م ست ک شد را انتخاب نمائید. افراد می انبار با ویاز لی فرم تعریف  در  بالًق با

 ها فعال شده است.برای آناند و تیک پرسنل شده ایجاداشخاص در سیستم 

  :تفصیل انبار -

لی تعریف شده در   های تفصی ابس از بین حمورد نظر را انبار  نام تفصیل یست کشوئی،   توانید در لمی "تفصیل انبار " یدر گزینه

داشته  ،است االهاموجودی ککه لینک به حساب معین برای هر انبار یک حساب تفصیلی توانید میشما  انتخاب نمائید.افزار، نرم

 )اختیاری( .دنشومیاسناد حسابداری سندهای انبار با تفصیل هر انبار ثبت که در این صورت موجودی ریالی کاال و  باشید

 شعبه:   -

 ی با شعب متعدد کاربرد دارد.ای کسب و کارهای پراکنده جغرافیائاین تنظیم بر

 اعتبار تمام کاالها روی انبار: -

ی در نظر  خروج ومورد نظر کنترل ورود  م برای انبارسمممیسمممت ،تعریف شمممدهها روی انبار ر تمام کاالنمودن گزینه اعتبابا فعال 

هید یک کاال در  دبا تنظیم آن اجازه میمورد نظر اجازه گردش خواهند داشممت. و تمام کاالهای تعریف شممده در انبار  گیردنمی

واد اولیه ورود و خروج ر انبار مواد اولیه فقط کاالهای با ماهیت مبرای مثال د یک انبار اجازه ورود و خروج داشممته باشممد یا نه؟ 

 شود و در انبار محصول فقط محصوالت. می

ر انبار برای این  را غیر فعال کنید الزم خواهد بود در بخش اعتبار کاال د رت پیش فرض فعال اسممت و اگر آنبه صممو گزینهاین 

   نید.انبار کاالهای معتبر برای گردش را انتخاب ک
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ید )اختیاری( و درج نمائ "توضیحات"توانید در کادر مربوط به شده وجود داشته باشد؛ میایجاد انبار چنانچه توضیحی در خصوص 

 نمائید.جهت ذخیره کلیک  "ثبت"روی گزینه ر سپس  ب

 

 

 :گذاری کاالهای فروشقیمت

فروش کاال به  ش خواهد بود. در برخی از کسب و کارها قیمتهنگام صدور فاکتور فرو ،فروش گذاری کاالهایکاربرد موضوع قیمت

ر فروش های متفاوت دنسبت مشتری یا نوع مشتری یا حتی شرایط و حجم خرید ممکن است متفاوت باشد و بر این اساس قیمت

 گیرد.شکل می

قیمت پایه کاال  ده بر روی کاال یامفهوم قیمت پیش فرض را داریم که به عنوان قیمت ثبت شگذاری سیستم فروش، در قواعد قیمت

با استفاده از همین  شود. بسیاری از کسب و کارهاشود. این قیمت هنگام تعریف و ایجاد کاال بر روی مشخصات کاال ثبت میلحاظ می

 دارند. قیمت قیمت پیش فرض کاال و ثبت تخفیف در هنگام صدور فاکتور امکان پوشش کامل نیاز خود را بدون استفاده از لیست

ها را وانید آنتگذاری میهای قیمتی متفاوتی داشته باشید؛ با کمک فرم قیمتچنانچه عالوه بر قیمت پیش فرض عناوین یا مدل

 مثال قیمت عمده فروشی کاال یا قیمت درب کارخانه. . برایثبت و مدیریت نمائید

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 لیست قیمت ←منوی خرید و فروش ←صفحه اصلی

 

 خواهد شد.باز  زیرفرم  ،با کلیک بر روی دکمه لیست قیمت
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 ثبت قیمت در هر مدل قیمتی:

ت ظاهر ستون قیمتی متفاو 6)ثبت شده در تعریف کاال( و قیمت پیش فرض ها به همراه در فرم لیست قیمت لیست همه کاال

 شود.می

  .تکمیل نمائیدی آن کاال ستون همان مدل را برا ،برای ثبت قیمت هر کاال در هر مدل قیمتی

 رات ثبت شود.ییتا تغ بفشاریدرات را ییها دکمه تغپس از ثبت قیمت

 

 نکته:

 فعال یا غیر  تواندهای قیمتی در فرم تعریف اطالعات اشخاص برای هر شخص میتوجه داشته باشید که امکان استفاده از مدل

 فعال شود.

 

 صدور انواع اسناد خرید و فروش

یه کاال در انبارها گذاری و همچنین ثبت موجودی اولقیمت ،بندیگروه ،تعریف اشخاص ،ورود اطالعات کاالها ،ات پایهپس از تعریف

ید و فروش از مقطع اسناد خرید و فروش اقدام نمائید. الزم است توجه داشته باشید که اسناد خر ورتوانید نسبت به صدو... ، می

بداری و انبار باید د و تاریخ شروع به ثبت اسناد خرید و فروش با تاریخ افتتاحیه سیستم حساافتتاحیه سیستم باید کامل ثبت شون

 های حسابداری نشوید.تا باعث بروز مغایرت در مانده کاال و مانده یکسان باشد

 باشد.مید مرجوعی خریو فاکتور خرید  ،مرجوعی فروش ،فاکتور فروش ،فروش شامل: پیش فاکتور فروشو انواع اسناد خرید 

ودی کاال و سند ها در موجثیر و رفتار آناال و فروش کاال یکسان است ولی تأفرم و ساختار ثبت انواع اسناد مربوط به خرید ک

 متفاوت خواهد بود.  خودکارحسابداری 

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 خرید و فروش  ←منوی عمومی ←صفحه اصلی 
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فاکتور کلیک پیش  مثالًچنانچه روی گزینه اسناد خرید و فروش را انتخاب و صادر نمائید. توانید انواع در بخش خرید و فروش می

هائی اکتور فروشفپیش توانید که از طریق این لیست می نمودهای فروش ثبت شده را مشاهده خواهید نمائید، لیستی از پیش فاکتور

 .نمائیدفاکتور فروش جدید ایجاد مه جدید پیش با کلیک بر روی دکیا  نمائید ثبت شده را ویرایش را که قبالً

فرم صدور  امستقیم شوید ونمائید به لیست منتقل نمیرا کلیک  استفاده و آندر کنار کلمه پیش فاکتور چنانچه مستقیم از دکمه + 

 شود.فاکتور فروش جدید باز میپیش 

 

 کلیات فرم صدور انواع سند فروش

 

فروش به شرح زیر  اند. اجزای فرم در هنگام صدور فاکتوربخش مختلف تشکیل شده دو  از و فروش اسناد خریدانواع های صدور فرم

 باشد:می

 مشخصات سند )باالی صفحه(: -1

 شماره فاکتور -

 شود.پیشنهاد می 1آخرین شماره +

 اشخاص     -

شده      شخاص تعریف  صی که در بخش ا شخا ص    یکی از ا سابداری خودکار  سند ح شخ  اند را انتخاب نمائید.  شده این  ص را در  ادر 

ش        حساب  شخاص فقط ا ست که در صدور فاکتور فروش در لیست ا ستانکار خواهد کرد. الزم به ذکر ا   خاصی ظاهر ها بدهکار یا ب

ند شد   ها زده شده باشد و در صدور فاکتور خرید فقط لیست اشخاصی ظاهر خواه       شوند که تیک مشتری در مشخصات آن    می

 .ها فعال کرده باشیدنمشخصات برای آ کننده را درکه تیک تأمین

 شرح مشتری: -

 .گیرداز منوی اشخاص؛ به صورت خودکار مشتری تعریف شده در این قسمت قرار می مورد نظر پس از انتخاب شخص

 : شرح -

 هر گونه توضیحات خاصی در خصوص این سند را در این بخش وارد کنید.
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 لیست قیمت:  -

فاده از هر های متفاوت وارد شده است و در تعریف مشخصات اشخاص اجازه است     لیست قیمت های مختلف کاالها در قالب قیمت

  وبرای کسب  .  ... قیمت عمده فروش و قیمت درب کارخانه و اید. مانند قیمت اصلی، ها را به اشخاص داده کدام از لیست قیمت 

ال کاربرد  های مختلف قیمت کالیسمممت ،کنندمی اسمممتفادهقیمت پیش فرض  که تنها از قیمت روی کاال یا اصمممطالحاً ئیکارها

 .نخواهد داشت.

 :  لیست تخفیف -

ست تخفیف تخفیف ست  . .. . عمده، تخفیف عیدانه وشود. مانند: تخفیف خرید  مدیریت می های مختلف کاالها در قالب لی از لی

ر برای این سند  شاره شده در لیست مذکو   های اد که در این صورت تخفیف ائیتوانید لیست مورد نظر را انتخاب نم ها میتخفیف

  شود.اعمال می

 واسطه:  -

مایندگی نمثال کسب و کارهائی که بازاریاب یا  برایواسطه به معنی شخصی است که در این سند واسطه فروش بوده است. 

ها یزان عملکرد واسطهگیری مکنند. کاربرد این انتخاب در گزارشفروش دارند نام نماینده یا بازاریاب را در این بخش انتخاب می

 و همچنین تخصیص پورسانت و... است.

 انبار:کد  -

اال در این انبار شود. تأثیر این سند بر روی موجودی تعدادی کمنظور انباری است که سند خرید یا فروش از محل آن انجام می

رید یا فروش و قدام به انتخاب اقالم سند خروی خواهد داد. پس از تنظیم مشخصات سند در باالی صفحه در بخش ریز فاکتور ا

 ... خواهید نمود. یین قیمت وتع

 :  زمان -

 تاریخ و ساعت صدور سند است.
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 ورود اقالم سند )وسط صفحه(: -2

عالمت   +نترلی کنمائید یا بر روی صفحه کلید دکمه  Double Clickجهت ورود اطالعات اقالم سند ابتدا ستون شناسه کاال را 

 .نمائیدخود را انتخاب  توانید کاالی مد نظررا فشار دهید. لیست کاالها باز خواهد شد و شما میپائین 

 االی مد نظر کمک خواهد کرد.به شما در پیدا کردن ک ... ، کد کاال یا بارکد کاال وتایپ بخشی از نام کاال و نمودنافزار با فیلتر نرم

ما بر روی ستون نشود و مکان ود و بر اساس لیست قیمت انتخاب شده فی کاال درج میشنام کاال ظاهر می ،پس از انتخاب کد کاال

تون تخفیف و عوارض را فشار دهید تا سر جمع مبلغ و س  Enterیگیرد. با تایپ تعداد یا مقدار کاالی مد نظر دکمهمقدار قرار می

 ه شود.و مالیات و مبلغ قابل پرداخت بر اساس  تنظیمات سیستم درج و محاسب

یا شماره خاص برای  توان برای تاریخ انقضاء، شماره سریالمی های کد پیگیری و تاریخ پیگری کاربردهای خاص دارند و مثالًستون

 ها استفاده نمود.پیگیری از آن

تون تخفیفی س چنانچه یک ردیف یا یک قلم تخفیف مد نظر داشته باشید؛ در صورتی که دسترسی الزم به شما داده شده باشد، در

 توانید مبلغ تخفیف مد نظر را وارد نمائید.می

 ها یا بقیه اقالم سند خرید یا فروش را وارد نمائید.به همین روش ردیف

 افزار دریافت و پرداخت آمده است.های دریافت وجه و پرداخت وجه در خودآموز نرمتوضیحات مربوط به فرم

ر زیر توضیح دفاکتور فروش به صورت نمونه فرم پیش ،هارید و فروش و عملکرد آنهای صدور اسناد خبه جهت یکسان بودن فرم

 شود.داده می

 

 فروش با انبار و حسابداری اسناد ارتباط 

ار خروج صدور فاکتور فروش در سیستم خرید و فروش به معنی صدور سند انب، برای مثال عملکرد هر زیر سیستم مستقل است

هنگام ار سیستم های یکپارچگی و جامعیت و عملکرد خودکبداری معادل آن نیست ولی با توجه به قابلیتکاالی مربوطه و سند حسا

معادل رویداد مالی  به جای حسابدار سند حسابداری خودکارافزار به صورت فاکتور فروش، نرم یر سیستم، مثالًثبت هر سند در یک ز

ر روش تاثیرات الزم را بفاسناد خرید و  کند که در نتیجه آن صدورشده را صادر می انجامدار سند انبار معادل رویداد و به جای انبار

 سند معادل خواهند گذاشت.  خودکارم حسابداری در قالب صدور تسهای تعریف شده در سیروی موجودی کاال و حساب

 د:دهصورت خودکار روی میزیر به  شده بر این اساس با انجام هر یک از رویدادهای مالی زیر اتفاقات توضیح داده

 

  :با صدور  هر سند فاکتور خرید

 .یابدو موجودی تعدادی کاال افزایش می رسید خرید در انبار مربوطه صادر شدهبه صورت خودکار  -

قابل م)بدهکار( و حساب طرف  سند حسابداری در سیستم حسابداری صادر و حساب موجودی کاال افزایشبه صورت خودکار  -

 شود.شود. درصورت وجود ارزش افزوده آرتیکل مربوطه نیز ثبت میبستانکار میرسید انبار 

 

 با صدور هر سند فاکتور فروش:

 .یابدکاهش میسند خروج فروش در انبار مربوطه صادر شده و موجودی تعدادی کاال به صورت خودکار  -

ستانکار ببدهکار و حساب فروش کاال  سند حسابداری در سیستم حسابداری صادر و حساب طرف مشتریبه صورت خودکار  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شود.مربوطه نیز ثبت میشود. درصورت وجود ارزش افزوده آرتیکل می

 
کنند. عکس فاکتور خرید و فاکتور فروش عمل میتعدادی کاال در انبار به شکل بر اسناد مرجوعی خرید و مرجوعی فروش در گردش

 .شودطف به تنظیمات از حساب برگشت از فروش کاال در سند مرجوعی فروش استفاده میالزم به ذکر است ع
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 پیش فاکتور فروش 

ن یبا تعیو  ن ارزش کاال یا خدمات و شرایط فروشیتعیبه همراه  که فروشنده به عنوان پیشنهاد فروش سندی استپیش فاکتور 

 ده باشد.تواند مبنای صدور فاکتور فروش در آینمیید که نمامدت اعتبار به درخواست خریدار و به نام وی صادر می

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 (+ی دکمهپیش فاکتور ) ←خرید و فروش← صفحه اصلی

 ابتدا وارد فرم صدور پیش فاکتور شوید.افزار، یک پیش فاکتور در نرم جهت ایجاد و ثبت

 
 

 باشد:بخش می 3فرم سند فروش به طور کلی شامل 

 :سطح سند خرید و فروشاطالعات  -

 انتخاب و تعیین نماید:سند خرید و فروش بایست موارد زیر را جهت ثبت در این بخش، کاربر می

 عریف اشخاص باید ایجاد شده باشند.از قبل در منوی عمومی ت: صاشخا .1

ود ولی این شده میباشید، داشماره فاکتور به صورت پیش فرض به پیش فاکتوری که در حال ثبت آن می: کتورشماره فا .2

 .شماره فاکتور توسط کاربر قابل تغییر است، در صورتی که شماره فاکتور انتخاب شده تکراری نباشد

 .عیین گرددافزار باید تی مالی جاری نرمباشد و مطابق با دورهشامل ساعت و تاریخ پیش فاکتور می: زمان .3

 .ریف انبار باید ایجاد شده باشدافزار از فرم تعاز قبل در منوی انبار نرم: کد انبار .4

یادداشت  وتواند شرح سند لیست قیمت و لیست تخفیف و شرح پیش فاکتور را انتخاب اربر میدر صورت دلخواه در این بخش ک

 نماید.
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 اطالعات ریز پیش فاکتور -

ال یا خدمات را ریز سممند یک کا ،باید اطالعات مربوط به ریز سممند پیش فاکتور تعیین گردد، در هر سممطر از اقالمدر این بخش 

 انتخاب نمائید و موارد زیر را برای کاال یا خدمات انتخاب شده، مشخص نمائید:

 خدمات  شناسه کاال/ .1

 مقدار خروج .2

 خدمات به یک واحد اصلی( مبلغ کاال/فی ) .3

 مبلغ تخفیف  .4

 عوارض و مالیات .5

 شرح )درصورت دلخواه کاربر( تاریخ پیگیری/ کد پیگیری/ .6
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 الغ پیش فاکتور جمع مب -

شاهده ن اطالعات جمتوانید آخر میدر بخش  فی را با انتخاب  که عالوه بر آن موجودی و آخرین ،مائیدع مبالغ پیش فاکتور را م

 دهد.خدمات نشان می کاال/
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 ها:نکته

  ست ست که برای اطالع     تفاوت پیش فاکتور با فاکتور  در این ا سند غیر قطعی ا شتری تهیه می که پیش فاکتور یک  گردد و م

 .  شودفاکتور تبدیل می بهیید مشتری أبعد از ت

 شودچاپ استفاده میثیری در موجودی انبار و حساب اشخاص ندارد و فقط برای أصدور پیش فاکتور هیچ ت. 
 

 

 انبار افزارنرم

ستند سیستم انبار است. هافزارهای یکپارچه در حوزه بازرگانی و تولید که با موضوع کاال مرتبط های نرمترین زیر سیستممهمیکی از 

ها مام زیر سیستمها مطرح هست و همچنان که تمام مراودات ریالی در ترجع گردش کاال توسط سایر سیستمسیستم انبار به عنوان م

انبار روی خودکار  ی نیز در قالب صدور سندتمام مراودات کاالئگذارند، روی سیستم حسابداری تاثیر می خودکار سندور به شکل صد

 گذارند.می رثیسیستم انبار تأ

 شود.افزار فروش باعث ثبت یک سند حسابداری و ثبت یک سند خروج انبار میک فاکتور فروش در نرممثال صدور ی برای

 

 انواع اسناد انبار:

افزایش موجودی  ابداری است و هر ورودی باعثمفهوم ورود و خروج در انبار نیز شبیه مفهوم بدهکاری و بستانکاری در سیستم حس

 شود.کاال میکاال و هر خروجی باعث کاهش موجودی 

خروج ید از محل تولید، ، رسافتد. مانند رسید از محل خریدها اتفاق میها و خروجها در انبار بر اساس انواع وروداالو خروج ک رودو

ود و خروج د. انواع ورنمائینوع ورود یا خروج را مشخص  . هنگام ثبت هر سند ورود یا خروج انبار خروج برای مصرف و... ،برای فروش

ها موضوع دروس ات آنتنظیم یافزار تعریف و تنظیم شده هستند. تعریف انواع سند انبار و کاربردها و نحوهانبار از ابتدا در نرم

 افزار انبار است.پیشرفته نرم

بار و الزامات آن سند ان رفتار ینحوه ،حسابداریخودکار ثبت سند ور صد ینحوه ،ورود یا خروج کاال از انبار ،با تنظیمات انوع اسناد

عناوین انواع ورود و  در زیر چند نمونه از. نمائیدبندی پیکررا نیز و تولید خرید و فروش های مرتبط با سیستمرویداد و همچنین 

 خروج اسناد انبار آمده است.

 

http://www.faradis-crm.com/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1
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 :صدور سند انبارقواعد مربوط به 

 به همراه اسناد مربوط وجودی کاال است. اسناد ورود کاال و خروج کاالدهی گردش و مثبت و نگهداری و گزارش ، مسئولانبار زارافنرم

ند انبار دهند. موجودی و گردش در یک یا چبه درخواست ورود کاال و درخواست خروج کاال این موجودی و گردش را شکل می

 مختلف ممکن است ثبت و نگهداری شود.

دار کاربرد طالع انباراو  برای مبنا شدن و  ثیری در موجودی ندارنداسناد تأ این نوع ،درخواست پیداست چنانچه از عنوان اسناد نوع

 دارد.

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 سند ورود  ←انبار ←صفحه اصلی

 سند خروج ←انبار ←صفحه اصلی
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و  + Ctrlکمه د ،دیا بر روی صفحه کلی نمائیدکلیک   Double Click را ابتدا ستون شناسه کاال ، اقالم سندجهت ورود اطالعات 

 .نمائیدخود را انتخاب  توانید کاالی مد نظرن را فشار دهید. لیست کاالها باز خواهد شد و میئیعالمت پا

 الی مد نظر کمک خواهد کرد.به شما در پیدا کردن کا نمودنافزار با فیلتر کد کاال یا بارکد کاال نیز نرم ،با تایپ بخشی از نام کاال

ما بر روی ستون شود و مکان نشود و بر اساس لیست قیمت انتخاب شده فی کاال درج میکاال نام کاال ظاهر میپس از انتخاب کد 

ون تخفیف و عوارض و را فشار دهید تا سر جمع مبلغ و ست  Enterگیرد. با تایپ تعداد یا مقدار کاالی مد نظر دکمه مقدار قرار می

 یمات سیستم درج و محاسبه شود.مالیات و مبلغ قابل پرداخت بر اساس  تنظ

 برای یا شماره خاص شماره سریالء، انقضا برای تاریخ یدتوانمی مثالً .های کد پیگیری و تاریخ پیگری کاربردهای خاص دارندستون

 ها استفاده کرد.پیگیری از آن

در ستون  به شما داده شده باشده برای یک ردیف یا یک قلم تخفیف مد نظر داشته باشید در صورتی که دسترسی الزم چچنان

 توانید مبلغ تخفیف مد نظر را وارد کنید.تخفیفی می

 .نمائیدها یا بقیه اقالم سند را وارد همین روش، ردیف به

 

 :صدور سند افتتاحیه انبار

ی مالی جاری دای دورهابتدر خود را  تعدادی و ریالی کاالهایمانده  بایستمی خرید و فروش افزارنرمشروع کار با  کارها درو کسب

خواهد بود ولی در  ، به صورت خودکارافزار موجود استبعدی که اطالعات دوره قبل در نرمهای این عملیات برای سال د.ننمایثبت 

سل نیز برای العات از فایل اکی برای انتقال اطبت شود. الزم به ذکر است ابزارهائباید توسط کاربر ث افزار الزاماًشروع استفاده از نرم

 این کار وجود دارد.

انبار صدور سند در قالب  کاالهای انبارو ثبت موجودی افتتاحیه گیرد انجام میگردانی ها معموال انباربرای تهیه لیست موجودی کاال

بندی و گروهکاالها ها و حدوا، تعریف انباردر ی کاالها ثبت سند افتتاحیهپیش نیاز گیرد. بدیهی است انبار صورت میافتتاحیه نوع سند 

 کاالها و... است. 
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 :مسیر دسترسی به فرم 

 افتتاحیه کاالی انبارنوع سند  ←انبار سند ورود ←منوی انبار  ←صفحه اصلی

 

انبار  نمائید. با انتخابارد وکه با تاریخ شروع سال مالی یکسان است را ابتدا تاریخ سند افتتاحیه را  ،کاالی انبار یجهت ثبت افتتاحیه

مانند جریان ورود  یاعالم شدهقیمت ریالی به همراه اشاره شده انبار  درها را کاالشمارش شده موجودی  از لیست کشوئی، مورد نظر

 ید.مائیک سند انبار وارد ن

کار است که  سب وگذاری توافقی بین شرکاء آن کافزار معادل قیمتفی یا قیمت کاالهای انبار در مقطع اولیه شروع به کار نرم

ه این عدد جزیی کها و موجودی کاال سیستم حسابداری به عنوان دارائی بازتاب خواهد داشت. دقت نمائید مستقیم در بخش دارائی

دی کاال باید یکسان از افتتاحیه تراز حسابداری اول دوره شماست و جمع مبلغ کل قیمت کاالها با عدد موجودی تراز حسابداری موجو

 باشد.

 کنید. ر کسب و کار چندین انبار مختلف وجود داشته باشد برای هر انبار الزم است یک سند افتتاحیه مجزا صادرد اگر

  بار را ثبت نمائید.ی کاالهای ان،  افتتاحیه"ثبت سند"ی ورود اطالعات موجودی اول دوره انبارها با کلیک بر روی گزینه از پس

 

 

 :کاردکس کاال

را با گردش توان آن به معنی لیست ورود و خروج به همراه مانده در سطر گردش یک کاال در یک انبار است که می کاالکاردکس 

باشد مورد نظر کاربر مشخص بازه زمانی یک در  تواندمیکاال های یک ورود و خروجلیست  حساب سیستم حسابداری مشابه دانست.

 . دشوی خاص استفاده میکاالکه به منظور بررسی و اطالع از روند تغییرات موجودی یک 

 با هم باشد.ریالی یا تعدادی و کاردکس تعدادی و تواند میاردکس کاال ک

یا خروج( و تاریخ  )ورودبا نام نوع سند هرگونه عملیاتی که برای کاال در سیستم ثبت شود اعم از عملیات بازرگانی و انبار، فرم این  در

اال و به های ورود یا خروج کاحد و مبلغ کل هر تراکنش در حالتلغ ومب مقدار، :شامل کاال کاردکس العاتاط شود. نمایش داده می

http://serajsabz.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/
http://serajsabz.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/
http://serajsabz.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/
http://serajsabz.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/
http://serajsabz.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/
http://serajsabz.ir/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/
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ها کاالخروج قیمت تمام شده اعداد ریالی کاردکس کاال به معنی باشد. ی کاال پس از انجام تراکنش میئهمراه نمایش موجودی نها

 یالی نکردن انبار مقدار نخواهند داشت. تنظیم شده است و در صورت راساس روش محاسبه  بر

 

 نکته: 

 سبات قواعد اد. این محارتباطی به ریال فروش کاال ندار .ریال مربوط به خروج کاال در انبار یک محاسبه داخلی سیستم انبار است

 .ت ریالی خروج کاال را انجام ندهیدمحاسبا ممکن است در یک کسب و کار اصالً .خاص خود را دارد

 
 دسترسی به فرم: مسیر 

 کاردکس کاال ←گزارشات انبار ←منوی گزارشات  ←صفحه اصلی

 کاردکس کاال یدکمه ←ریز کاال  ←مرور ترکیبی انبار  ←صفحه اصلی

 

 

توانید این ات انبار میم از طریق منوی گزارشهم از طریق مرور ترکیبی در سطح کاال و هافزار، کاال در نرمجهت استفاده از کاردکس 

  را مشاهده نمائید.  رمف

 توانید از کاردکس کاال چاپ بگیرید.ی گزارش نیز میاز طریق دکمه
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 :نکته

 د دارد.وجوسیستم انبار افزار گزارش کاردکس کاالی تعدادی و ریالی به صورت جداگانه نیز در منوی گزارشات در نرم 

 گیری است.م شده باشد معتبر و قابل گزارشجاکاردکس ریالی به شرطی که عملیات ریالی کردن انبار ان

 

 

 مرور انبار تعدادی: 

. در ها را داردگیریترکیب انواع مانده یهادر انبار است که مزیتی و مشاهده گردش و مانده کاالها جهت بررستعدادی مرور انبار 

 باشد. گیری میرشقابل مشاهده و گزاها ی کاالها به تفکیک انباراین گردش تعدادی و همچنین مانده

 :مسیر دسترسی به فرم 

 انبار ترکیبیمرور  ←انبار ← صفحه اصلی
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 نمائید:گیری ها مشاهده و گزارشتوانید بر اساس آنهائی که در این فرم میماهیت

 انبار .1

  کاال .2

  نوع سند .3

 اشخاص .4

 گروه کاال .5

 دوره مالی .6

 

 :توان اقدام نمودمیبخش  4 در یبیمرور ترک برای مشاهده اطالعات گردش و مانده کاال در فرم

 لیست یا گرید اطالعات  .1

  :بخش فیلتر .2

ه بر اساس کی هائجهت فیلتر اطالعات فقط در یک محدوده زمانی یا فیلتر اقالمی که گردش داشته اند یا فیلتر گردش

 شود.اند، استفاده میهای ورود و خروج و... بودهاسناد غیر مؤثر مانند درخواست

  :طحسانتخاب  .3

 ده را  ببینید.خواهید گردش و مانمربوط به ماهیتی است که بر مبنای آن میو به شکل افقی در باالی لیست قرار دارد 

 ریز:انتخاب  .4

  بخش سمت چپ مربوط به نمایش اطالعات است. .ها را در سمت چپ لیست کرده استبه شکل عمودی همان ماهیت

 

د نظر خود را تنظیم فیلتر اسناد مور ،دارهای تاریخ و وضعیت گردشدن دوره مالی، محدودهتوانید با فیلتر نمودر بخش فیلتر می

 نمائید.
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به فرم مرور اسناد  در این فرم به معنی نمایش همه اسناد خرید و فروش و فعال بودن آن شبیه "دارهاگردش" غیر فعال بودن گزینه

  هستند.که دارای گردش کاال باشدمیهائی باعث نمایش انبار

 گیری را انتخاب کنید.ده اطالعات یا اساس گردش و ماندهتوانید از سطح بخش، سطح مبنای مشاهدر ابتدا می

ز سطح یعنی قصد داریم مثال انتخاب گزینه انبار یعنی قصد داریم اطالعات را به تفکیک انبارها ببینیم یا انتخاب طرف حساب ا برای

 . ببینیم و... ،اندباعث گردش شدهاطالعات را بر اساس اشخاصی که 

جمع ورود و  سر وبرای کل دوره مالی جاری گردش اگر فیلتر در محدوده سال مالی جاری باشد و سطح انبار را انتخاب کنیم یعنی 

ه گردش و مانده ا به همراخروج و مانده ریالی و تعدادی اسناد را سیستم به ما نشان دهد و اگر کاال را انتخاب کنید یعنی لیست کااله

همه کاالها همه  هاها به تفکیک اشخاص )همه انبارها( و اگر طرف حساب را انتخاب کنید یعنی تمام گردش)در سرجمع همه انبار

 انواع ورود و خروج(.

 انتخاب هر سطحی گردش و مانده همه اقالم آن سطح را با توجه به فیلتر فرم نمایش خواهد داد.

ارائه خروج  و لیست تمام سندهای صادر شده در انبار به همراه مقدار ورود ،کلیک بر روی سطح نوع سندر سطح و با انتخاب ه

 کند.می

 

 
 

داده شده بر  اطالعات نمایشکه با کلیک روی هر کدام است دوباره چیده را اشاره شده های فرم ماهیتبخش ریز در سمت راست 

 شود.نمایش داده میآن ماهیت ریزتر  باالی صفحه را بااساس سطح انتخاب شده در 

از ظاهر شود. حال  دشبا تعداد گر به طور مثال اگر از لیست باالی فرم انبار را انتخاب نمائید، باعث خواهد شد لیست همه انبارها

های ریز کاالت روی دکمه کاال در حقیقبر یک انبار مانند انبار اصلی شرکت را انتخاب، سپس از بخش سمت راست با کلیک لیست 

فعلی کاال در انبار را  یخروج، مبلغ ورود و خروج و مانده که شامل واحد کاال، گروه کاال، مقدار ورود وبا گردش و مانده را انبار 

 خواهید داشت. 

ست لی ،هیدیا اگر از بخش سطح اشخاص را انتخاب کنید و سپس روی یک شخص قرار گرفته و از بخش ریز انواع سند را فشار د

 انواع سندی را که آن شخص طرف ورود و خروج آن بوده است را نمایش خواهد داد.
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 شوند:با کلیک مجدد در بخش ریز دوباره اطالعات تفکیک میدر این فرم تعداد ریز کردن سطوح نامحدود است و 

پس بر روی نوع سند سگیری( و آبمیوه ثالًدر مثال باال پس از ریز کردن یک انبار در سطح کاال اگر یک کاال را انتخاب نمائید )م

 اهید داشت.را خواند باعث گردش شدهاین کاال  ی که در انبار اصلیداسنانواع ادوباره  ،مجدد کلیک نمائیدبخش ریز کردن 

در  کهمانی ی زازهبدر یک را توانید گزارش کاردکس کاال ی کاردکس کاال در هر لحظه میدر فرم مرور ترکیبی انبار  به کمک دکمه

  افزار گزارش بگیرید.را از نرم باشدیک انبار می

 

 نکته:

 شود.وار نوشته می ت و تفکیک کردن شما به شکل سلسلهمسیر حرک ،در ذیل فرم 

 شد که یا از     یدکمه شن خواهد  شرطی رو شید.     کاردکس به  شاره کرده با صورت   ر این)در غی سطح یا از ریز به ماهیت کاال ا

 س بی معنی است(مفهوم کاردک

 

 
 



 

 

 53صفحه                         ال دهم پایه متوسطهس  -ان حسابداریهنرجویویژه                                              خرید و فروش                 حسابداری افزارآموزش نرم

 
 

 

 :گزارشات انبار

رست در هنگام دگیری نظارت دقیق بر موجودی آن و هم چنین تصمیم داشتن اطالعات صحیح از وضعیت انبار ودر اختیار  به منظور

ص را کاربردی ن خصوباشد و استفاده از گزارشات انبار در ایمیهای دقیق از اطالعات انبار آگاهی داشتن به فروش نیازو  تولید

 نماید.می

 شوند:بندی می به دو بخش زیر تقسیمافزار گزارشات انبار در نرم

 گزارشات گردش کاال -

 گزارشات اسناد انبار  -

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 گزارشات انبار ←منوی گزارشات ←صفحه اصلی

 .باشداال میاردکس کاال و گردش ریالی کگزارشات گردش کاال شامل: موجودی کاال )تعدادی(، ک

 باشد.گزارش اسناد انبار میمل: گزارشات اسناد انبار شا



 

 

 54صفحه                         ال دهم پایه متوسطهس  -ان حسابداریهنرجویویژه                                              خرید و فروش                 حسابداری افزارآموزش نرم

 

 



 

 

 55صفحه                         ال دهم پایه متوسطهس  -ان حسابداریهنرجویویژه                                              خرید و فروش                 حسابداری افزارآموزش نرم

 

 

 مرورهای سیستم خرید و فروش

در توانید را می ن کارای د.بررسی نمائیمشاهده و را  هاکاالمیزان خرید و فروش گردش و توانید میخرید و فروش، بعد از ثبت اسناد 

 دهید.انجام  سیستم خرید و فروش ترکیبی قسمت مرور

یه مرور ترکیبی ها شبهای مرور ترکیبی دارند و استفاده از آنشبیه بقیه فرم یساختار ترکیبی سیستم خرید و فروشمرور  فرم

رم مرور اشاره ف سیستم حسابداری و مرور ترکیبی سیستم انبار است. بر این اساس جهت جلوگیری از توضیح تکراری فقط به کلیات 

 تری انجام دهید.توانید از بخش مرور ترکیبی سیستم انبار مطالعه جزئیرت نیاز میشود و در صومی

 

 خرید و فروش اسنادترکیبی مرور 

ا نسبت به مرور هائی ردر انبار است که مزیتی و مشاهده گردش و مانده کاالها مرور فروش به شکل ترکیبی روشی دیگر جهت بررس

ش تعدادی و رداین فرم با توجه به تعداد اسناد صادر شده در زیر سیستم خرید و فروش گاسناد خرید و فروش خواهد داشت. در 

 باشد. گیری میدر هر انبار قابل مشاهده و گزارشی کاالها به تفکیک ریالی و همچنین مانده

 
 :مسیر دسترسی به فرم 

 مرور ترکیبی فروش ←خرید و فروش  ←صفحه اصلی  
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ی مرور فحهصرا انتخاب نمائید.  "مرور ترکیبی فروش"، گزینه رور ترکیبی فروش از منوی خرید و فروشجهت دسترسی به فرم م

وط به . بخش سمت راست صفحه شبیه به بخش باالی فرم مرور اسناد خرید و فروش مربترکیبی از چند بخش تشکیل شده است

  فیلتر کردن اطالعات و بخش سمت چپ مربوط به نمایش اطالعات است.

نظر خود را تنظیم  دارها فیلتر اسناد موردگردشی تاریخ و وضعیت توانید با فیلتر نمودن دوره مالی، محدودهدر بخش فیلتر می

 نمائید.

یه به فرم مرور در این فرم به معنی نمایش همه اسناد خرید و فروش و فعال بودن آن شب "دارهاگردش"ی غیر فعال بودن گزینه

 باشد که دارای گردش کاال هستند.انبارهائی میش اسناد باعث نمای

 هده نمود:مشا زیرهای توانید به تفکیک و ترکیب ماهیتفروش گردش و مانده کاالها در انبار را می در فرم مرور ترکیبی

 

 نوع سند خرید و فروش .1

 کاال .2

 گروه کاال .3

 اشخاص .4

 واسطه .5

 انبار .6

 ماهانه .7

ئید. عملکرد فرم مرور نماو برای کل دوره مالی جاری گردش و مانده کاالها را مشاهده میدر ابتدای ورود به این فرم از سطح انبار 

نمائید. این ب میاند را انتخاهای اشاره شده را که چیده شدهباشد که در بخش باالی لیست ماهیتترکیبی فروش به این صورت می

 ود.ی نمایش اطالعات ما خواهد بانتخاب به عنوان سطح شروع کننده

 انتخاب هر سطحی گردش و مانده همه اقالم آن سطح را با توجه به فیلتر فرم نمایش خواهد داد.
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لیک بر روی سطح نوع کبا طور مثال توانید ببینید. به گردش و مانده تمام مقادیر آن سطح را می ،با انتخاب هر سطح از باالی فرم

شخاصی را که الیست تمام  و خروج  و با کلیک در سطح اشخاص مقدار ورود سند لیست تمام سندهای صادر شده در انبار به همراه

 کند.در انبار سند صادر شده است را به همراه مبلغ و مقدار ورود و خروج ارائه می

 
 

 

ا با آن ی صفحه راند که با کلیک روی هر کدام انتخاب باالهای هفت گانه اشاره شده فوق دوباره چیده شدهسمت راست فرم ماهیت

 توانید ریزتر داشته باشید.ماهیت می
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انبار مانند یک رای مثال بشود. به طور مثال اگر از لیست باالی فرم انبار را انتخاب نمائید، باعث خواهد شد لیست همه انبارها ظاهر 

امل واحد کاال، شی انبار که هاانبار اصلی شرکت را انتخاب، سپس از بخش سمت راست با کلیک روی دکمه کاال در حقیقت ریز کاال

 گروه کاال، مقدار ورود و خروج، مبلغ ورود و خروج و مانده ی فعلی کاال در انبار را خواهید داشت. 

 را انتخاب ک کاالیمحدود است و در مثال باال پس از ریز کردن یک انبار در سطح کاال اگر  در این فرم تعداد ریز کردن سطوح نا

اال یعنی سندهای کنوع سند سمت راست مجدد کلیک نمائید دوباره نوع سند این  گیری( و سپس بر روی مثالًهآبمیوًنمائید )مثال 

 صادر شده برای این کاال را خواهید داشت.

  

 
 

 

 گزارشات سیستم خرید و فروش

های مربوطه گیریدر تصمیمو کار  گزارشات متنوعی از وضعیت فروش کاالها موجود است که به صاحبان کسب،فروش زیر سیستمدر 

سود و زیان ناخالص کاال را براساس گروه کاال و آورد تا این قابلیت را فراهم میفروش نماید. به عنوان نمونه گزارشات کمک می

 .یدئی نمائشناسااشخاص 

 . بگیریدگزارش ا رر انبار ورود و خروج تعدادی و ریالی کاالها د یدتوانالزم به ذکر است با استفاده از کاردکس کاال نیز می

 

 :مسیر دسترسی به فرم 

 فروش خرید و گزارشات ←منوی گزارشات ←صفحه اصلی

 باشد.می گزارشات گردش کاال شامل: موجودی کاال )تعدادی(، کاردکس کاال و گردش حساب

 باشد.می صلیفو گزارش  ش کاالگردش خرید و فرو ،و زیان ناخالص اسناد خرید و فروش، سودو فروش شامل:  گزارشات اسناد خرید
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 تهیه اظهارنامه ارزش افزوده

 :تعریف ارزش افزوده

پردازد و اال یا خدمات میخریدار( آن را به همراه بهای خرید ککننده )است که مصرف مالیات غیر مستقیمی، ارزش افزوده بر مالیات

عرضه کاال و ارائه خدمات در ایران و همچنین . دواریز کن خزانه دولت کننده )فروشنده( موظف است مقدار مالیات دریافتی را بهدریافت

رخ نشود. ئی اعالم میانرخ مالیات ارزش افزوده هرساله توسط وزارت دار باشد.ها مشمول مقررات این قانون میواردات و صادرات آن

 باشد.عوارض می %3مالیات و  %6ارزش افزوده شامل مالیات و عوارض است. هم اکنون در ایران این نرخ شامل 

 

 دسترسی به فرم: مسیر 

 تعریف ارزش افزوده ←فروش ←صفحه اصلی

 

ی ک بر روی دکمهی تعریف ارزش افزوده در منوی فروش، با کلیپس از ورود به صفحهافزار، جهت تعریف نرخ ارزش افزوده در نرم

 شود. در سمت چپ باالی صفحه، فرم تعریف ارزش افزوده باز می "جدید"

 

 
 

 نوع سند و دوره مالی را تکمیل نمائید. ،ارزش افزوده، فیلدهای اجباری عنوان، مقدار در فرم ثبت

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 عنوان: -

 نوع ارزش افزوده )مالیات/ عوارض( را از منوی کشوئی انتخاب نمائید. در فیلد عنوان، 

 مقدار: -

 .نمائیدسیستم استفاده درصد ارزش افزوده را در فیلد مقدار وارد نمائید.  نوع سندهائی را که قرار است در 

 نوع سند: -

 از لیست کشوئی پیش فرض انتخاب نمائید. را در فیلد نوع سند

 دوره مالی: -

 ن نوع سند، دوره مالی را در فرم ایجاد مشخص نمائید.ییپس از تع

)اختیاری(   "توضیحات"توانید در کادر مربوط به چنانچه نیاز به درج توضیحاتی در خصوص ثبت ارزش افزوده وجود داشته باشد؛ می 

 نمائید. جهت ذخیره کلیک  "ثبت"درج نمائید و سپس  بر روی گزینه 
 

 ها:نکته

 شود.جهت درج مقدار ارزش افزوده در فرم ایجاد، نیازی با گذاشتن عالمت درصد )%( نیست. در فاکتور درصد نمایش داده می 

 ر کند.ییتواند تغالی میمقدار )درصد( ارزش افزوده با توجه به نوع سند و دوره م 

 


