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 های مورد نیاز روی تبلت برای اجرای برنامهداقل ح
 3.3نسخه اندروید حداقل 

 می باشد.  مگابایت 05 حجم فایل برنامه

 یا دیتا   Wi-Fiدسترسی به اینترنت از طریق 

 GPSفعال سازی تنظیمات 

 روش نصب برنامه 
 برنامه امکان پذیر است.  apk.فایل  اجرایمه های اندروید با برنامه بر روی همه تبلت ها مانند سایر برنانصب 

 خطاهای احتمالی
 مواجه شدید نسخه اندروید دستگاه را کنترل نمایید.عدم تجزیه بسته فایل برنامه با پیغام خطایی مبنی بر  اجرایاگر با 

، نسخه قبلی را از  جدیدمواجه شدید قبل از نصب نسخه خطا در بروز رسانی بانک اطالعاتی در حال نصب نسخه جدید با پیغام در صورتی که 

 کنید. تبلت پاک

 : حذف برنامه موجب حذف سفارش های ارسال نشده شما می شود.نکته

 اجرای برنامه
 پس از نصب موفقیت آمیز برنامه ، آن را اجرا نمایید.

 صفحه ای مانند تصویر زیر مشاهده می کنید.

 بری و رمز عبور خود را وارد نمایید.در فیلد مربوط به نام کاربری و رمز عبور به ترتیب نام کار

 س سرور در پایین صفحه کلیک کنید.رسپس روی لینک آد
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 پنجره ای مانند تصویر زیر مشاهده میکنید.

 

 

 را در فیلد مربوط وارد و تایید کنید.از سوی اپراتور آدرس سرور ارائه شده 

 

 

 کنید. دکمه ورود را انتخابیلد های صفحه اولیه بعد از پر کردن ف

 

 اگر با خطایی مانند تصویر زیر روبرو شدید از اتصال خود به اینترنت و درستی آدرس سرور مطمین شوید.
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 5 .صفحه

 

 

 

به صفحه اصلی برنامه هدایت خواهید شد. آمیز پس از ورود موفقیت  

 

 

 دریافت اطالعات

 .را بزنیدپنجره ظاهر شده تایید  از و انتخابرا بروزرسانی داده های مورد نیاز گزینه دریافت اطالعات برای دریافت آخرین 
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 در صورت اتصال صحیح به سرور و اینترنت برنامه شروع به دریافت اطالعات می نماید.

 

 پنجره زیر ظاهر میشود.، در صورت موفقیت آمیز بودن دریافت 

 

 مشتری جدید

بر عدم ثیت مشتری جدید همانند تصویر زیر نمایش میابد در غیر این در صورتی که کاربر مجوز ثبت مشتری جدید نداشته باشد پیغامی مبنی 

 صورت فرم ثیت مشتری جدید نمایش میابد.

 

در این فرم کادری برای ثبت تصویر کارت شناسایی مشتری وجود دارد. در صورتی که لزومی برای ثبت تصویر وجود داشت با انتخاب گزینه 

 انتخاب تصویر می توانید از کارت شناسایی شخص عکس بگیرید. 

 روری است.برای ثبت مشتری جدید پر کردن فیلد های نام مالک، نام مشتری، آدرس، تلفن و کد ملی ض

 همچنین فیلد های تلفن، کد ملی ، موبایل و آدرس از نظر تعداد حداقل و حداکثری کارکترهای وارد شده بررسی می شود.

 در صورت رعایت نکردن هر یک از موارد باال برنامه اجازه ثبت مشتری جدید را نخواهد داد.

 .شتری و نوع مارکت و نوع پرداخت پیش فرض مشتری جدید را تعیین نمایددر صفحه ثبت مشتری جدید کاربر می تواند نوع مشتری و طبقه م
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 برای مشاهده همه فیلدها صفحه را اسکرول کنید.

 

 کنید. را انتخابپس از ورود اطالعات دکمه تایید 

 اگر برنامه قادر به تشخیص نقطه جغرافیایی یا لوکیشن شما نباشد با پیغام زیر روبرو می شوید.

 

 روی دستگاه اطمینان حاصل نمایید و مجددا سعی کنید.  GPSدر صورت مواجه با این خطا از فعال بودن قابلیت 

 در صورت صحت اطالعات و تشخیص صحیح لوکیشن پیغام زیر نمایش میابد.
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 وجودیم
 نمایش می یابد.با انتخاب این گزینه لیست کاالها به همراه موجودی جز)واحد اول( و کل)واحد دوم( کاال 

 

 

 

 ثبت سفارش
اگر با پیغامی مانند تصویر روبرو شدید از صحت دریافت اطالعات در مرحله یک مطمئن شوید و در صورتی که انتخاب این قسمت پس از 

 دریافت اطالعاتتان موفقیت آمیز بوده و همچنان این پیغام را دریافت میکنید با مسئول مربوطه تماس بگیرید.

 

 لیست مشتری مربوط به کاربر خالی نباشد پنجره ای به شکل زیر نمایش می یابد.، و اگر دریافت اطالعات انجام گرفته باشد 
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 ه و مسیر تفکیک نمایید.ی توانید مشتریان را بر اساس منطقبا انتخاب منطقه مورد نظر در این لیست م

 

 جستجو نمایید.، نام، آدرس، شماره همراه یا تلفن را با کد مشتریهمچنین در فیلد جستجو می توانید مشتری مورد نظر 

 ظاهر می شود.  tooltipبا نگه داشتن انگشت روی نام مشتری مورد نظر آدرس مشتری به صورت یک 
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 در این فرم با روشن یا خاموش کردن گزینه کاتالوگ میتوانید تعیین کنید پس از انتخاب مشتری فرم ثیت سفارش در چه حالتی باز شود.

 

 

 شرح آیکن های پنجره انتخاب مشتری
 بصورت زیر است. یکن هایی ظاهر شده باشد که شرح آنهاپس از باز شدن پنجره انتخاب مشتری ممکن است در کنار کد مشتری آ

 این آیکن نشان دهنده این است که برای مشتری سفارشی ثبت شده است.  -0

 در صورتی که برای مشتری فاکتور برگشتی ثبت شده باشد این آیکن ظاهر می شود.  -0

 این آیکن نشان دهنده ثبت عدم سفارش برای مشتری می باشد.  -3
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 ثبت سفارشفرم 
 

 ظاهر می گردد.به شکل زیر بعد از انتخاب مشتری مورد نظر فرم سفارش ر صورتی که گزینه کاتالوگ روی حالت خاموش باشد د

 

 

 انتخاب گروه کاال -1

 گروه کاالی مورد نظر لیست کاالهای زیرگروه آن نمایش می یابد. انتخاببا  -2
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 حاوی نام کامل کاال نمایش می یابد.  tooltipبا نگه داشتن انگشت روی نام کاالی مورد نظر 

 همچنین شما می توانید با تایپ کد یا نام کاال در فیلد جستجو به سادگی کاالی مورد نظر خود را بیابید.

 کنید. استفاده  ازگشت به لیست گروه کاال ها نیز برای باز

 

 

 زوده می شود. برای افزایش تعداد کاالی مورد نظر می توانیدفلیست میانی فرم و با تعداد صفر انام کاال، کاالی مورد نظر به  انتخاببا یک بار 

ایش کنید تا پنجره تعداد کاال برای شما نم را انتخابتعداد کاال  روی فیلد سبز رنگلیست میانی  درکنید یا  انتخاببه تعداد مورد نظر روی کاال 

 یابد.
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 کنید تا واحد کاال تغییر یابد. را انتخاب واحد کاالی مورد نظر  حد کاالی انتخابی کافی استبرای تغییر وا

 سطر مربوط به کاال حذف می شود.  انتخاببا  -3

 مربوط به سفارش را وراد نمایید.در فیلد توضیحات شما می توانید توضیحات  -4

 در این قسمت نوع پرداخت سفارش از لیست بازشو قابل انتخاب است. -5

 

علت عدم سفارش محصولی خاص را مشخص کنید. پیش فرض این لیست گزینه هیچ کدام  انتخاب کامبوی بعدی می توانیدبا  -6

 می باشد.
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 تایید سفارش مورد نظر                -1

 اطالعات مربوط به مشتری )توضیحات در ادامه(               -2

 ثبت سفارش به عنوان فاکتور برگشتی                -3

)در صورتی که کاربر مجوز ثبت لوکیشن مشتری نداشته باشد این گزینه ثبت موقعیت مکانی جدید برای مشتری                -4

 قابل مشاهده نیست(

 غیر فعال کردن ثبت لوکیشن                -5

 )توضیحات در ادامه ( کاتالوگ کاال                -6

 لت عدم سفارش مشتری )توضیحات در ادامه(عثبت                -7

 نمایش موجودی کاال                 -8

 ثبت تصویر                 -9

 منوی باز شوی انتخاب فاکتور برای مشتری  -11

 استفاده می شود.با انتخاب فاکتور مشتری این گزینه ظاهر می شود که برای حذف فاکتور انتخابی   -11

 ارسال تکی سفارش به سرور استفاده می شود. با انتخاب فاکتور مشتری این گزینه ظاهر می شود که برای  -12
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 نتخاب فاکتور مورد نظر شما می توانید اقالم وارد شده در فاکتور را ویرایش کنید.ابا  –( 1)نکته 

ارسال اطالعات به سمت سرور انجام شده باشد دیگر لیست فاکتور ها در این بخش در صورتی که پس از ثبت فاکتور برای مشتری  – (2)نکته 

 نمایش نمی یابد و بنابراین ویرایش فاکتور یا حذف آن امکان پذیر نیست.

ارش ثبت فهنگام ثبت سفارش ، در صورت غیر فعال بودن مشتری با پیغام زیر مبنی بر اینکه شما نمی توانید برای این مشتری س :(3) نکته

 .کنید مواجه خواهید شد

 

 

 

 

 اطالعات مشترینمایش  -2

 است. سوابق مشتری ، وضعیت حساب و اطالعات مشتریکه به ترتیب شامل  سه تب در تصویر قابل مشاهده است
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 بت فاکتور برگشتیث
ی ثبت نشده سفارشی برای مشتری انتخاببا انتخاب گزینه فاکتور برگشتی کاربر می تواند اقدام به ثبت فاکتور برگشتی کند. در شرایطی که 

باشد گزینه فاکتور برگشتی غیرفعال است. ولی در صورتی که مشتری دارای سفارش باشد پس از انتخاب گزینه فاکتور برگشتی به این شکل 

 می شود.  

ظاهر می شود. علت برگشتی  حاتکادر توضیپس از فعال شدن گزینه فاکتور برگشتی لیست بازشونده ای شامل علت های مرجوعی در کنار 

 فاکتور مورد نظر از این لیست باید انتخاب شود.



       راهنمای نرم افزار تبلت

 

 

 17 .صفحه

 

 

  

 

 

 

 

 .همچنین در این قسمت نام انبار نیز قابل مشاهده و انتخاب می باشد

 

 پس از تایید فاکتور ثبت شده کادری برای دریافت درصد جریمه  همانند تصویر زیر ظاهر می شود.

 

 

 تخفیف مورد نظر را با در نظر گرفتن قوانین درصد تخفیف وارد نمایید.در این کادر درصد 

 باشد کادر درصد جریمه مجددا ظاهر می شود. 011و بیشتر از  05در صورتی که درصد وارد شده کمتر از 

 ثبت علت عدم سفارش مشتری
 نماید.در این بخش کاربر می تواند علت عدم سفارش مشتری مورد نظر در روز جاری را ثبت 
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دم سفارش ثبت شود و سپس کاربر برای مشتری اقدام به ثبت سفارش نماید در صورتی که شرحی برای ع ای مشتری: در حال حاضر اگر برنکته

 شرح سفارش به طور خودکار حذف خواهد شد.ارسال اطالعات به سرور انجام نشده باشد 

 .بعد از ثبت عدم سفارش آن مشتری با تیک زرد رنگ در فهرست مشتری ها نمایش داده می شود 

 

 

 کاتالوگ
 پس از انتخاب گزینه کاتالوگ در فرم انتخاب مشتری یا در فرم ثبت سفارش فرم زیر نمایش میابد.
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سته تصاویر نمایش میابد و فرم کاتالوگ بپیغامی مبنی بر دریافت  د پس از باز شدن فرمدر صورتی که قبال دریافت تصاویر انجام نشده باش

 خواهد شد.

 پس الزم است که برای مشاهده تصاویر از بخش تنظیمات تصاویر را دریافت نمایید.

 عملکرد گزینه های موجود در سمت چپ هدر فرم کاتالوگ مشابه گزینه های موجود در فرم ثیت سفارش می باشد.

ست فرم کاتالوگ میتوانید گروه کاال ها را مشابه فرم ثبت سفارش مشاهده نمایید. پس از انتخاب هر گروه کاال، تصاویر در پانل سمت را

کاالهای زیرگروه گزینه انتخاب شده در فرم سمت راست نمایش میابد. در صورتی که تصویری برای کاالی مورد نظر وجود نداشته باشد برنامه 

 ده میکند. از تصویر پیش فرض استفا

 تعداد اقالم مورد سفارش ) با کلیک روی این گزینه فرم ثبت سفارش ظاهر می شود (  -0

 با کلیک روی این گزینه به تعداد کاالی مورد نظر یک واحد اضافه می شود.   -0

 با کلیک روی این گزینه از تعداد کاالی مورد نظر یک واحد کم می شود.   -3

وی واحد کاال می توان بین واحد جز و کل کاال جابه جا شد همچنین با کلیک روی تعداد کاال باکس ورود مشابه فرم ثبت سفارش با کلیک ر

 تعداد ظاهر می شود.

 در صورتی که کاال دارای تصویر باشد با نگه داشتن انگشت روی تصویر، بزرگ خواهد شد.
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 خالصه وضعیت فروش
 ه ای با دو تب نمایش می یابد.صفحپس از ثبت سفارش ها در بخش خالصه وضعیت فروش، 

 .نشان داده شده است مشتریسفارش موجود به تفکیک با عنوان خالصه وضعیت مشتری   در تب اول

 سفارش موجود به تفکیک کاال قابل مشاهده و بررسی ست.در تب دوم با عنوان خالصه وضعیت فروش  

 

 

 ارسال اطالعات
 از این گزینه استفاده نمایید.را دارید قصد ارسال اطالعات در صورتی که 

 تنظیمات

 صفحه تنظیمات مشابه تصویر زیر قابل مشاهده است. با کلیک روی این گزینه 
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 Gpsفعال سازی  -1

 برای غیر فعال کردن ثبت لوکیشن این گزینه را در حالت خاموش قرار دهید.

 دریافت تصاویر -2

 اقدام به دریافت تصاویر مربوط به کاالها می نماید.با کلیک روی این گزینه و تایید پیام ظاهر شده برنامه 

 ارسال الگ -3

 با انتخاب این گزینه میتوانید الگ های ثبت شده را به طور جداگانه به سمت سرور ارسال کنید.

 حذف دیتا -4

 حذف سفارش ها و عدم سفارش ها و مشتری های جدید تعریف شده در سیستم

 خروج

 بسته خواهد شد.برنامه  با کلیک روی این گزینه 

  قابلیت تشخیص موقعیت مکانی دستگاهصحت عملکرد  تست

 .مطمئن شوید   روی دستگاه google playس از نصب سروی 

در صورت نصب این سرویس و عدم رفع مشکل برای تست دستگاه از نرم افزارهای دیگری مانند تلگرام که قابلیت تشخیص لوکیشن را 

 .دارند استفاده کنید

 :لوکیشن با تلگرام روش تست



       راهنمای نرم افزار تبلت

 

 

 22 .صفحه

 

 .را انتخاب کنیدattach  ، location با استفاده از گزینه


