
 


 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 



 صدور خروجی کاال > سیستم انبار 

 کهخروج سفارشات از انبار  نمودنتایید 

 . شود توسط انباردار صادر می

 
 

 معرفی مشتری  > اطالعات مشتریان

مشتریان را در دریا سیستم با توجه به 

 راهنمای سیستم، تعریف می کنیم.

 

 مسیربندی > اطالعات مشتریان

در دریا سیستم با توجه به موقعیت مکانی 

مشتریان و نواحی فروش شعبه، جهت توزیع 

سفارشات می بایست برای مناطق مشتریان بر 

اساس منطقه، مسیر، محدوده، ناحیه تعریف 

 گردد.

 

 

فرایند فروش

تعریف مشتری
 

)مسیربندی(تعریف مسیر  2
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برگشت تحویل دهنده از توزیع

صدور خروجی انبار
 

تحویل سفارش به مشتری 5
 

چاپ برگه های تحویل 7
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روال کار انبار

 چاپ گزارشات پخش  >گزارشات 

 چاپ برگه های تحویل )حواله مشتریان(

 چاپ سرجمع به تفکیک تحویلدهنده 

 چاپ سرجمع مسیر تحویلدهنده

 

 تحویل دهنده بار تقسیم>  سیستم فروش

 مسیر و منطقه اساس سفارشات بر بندی مسیر

شماره توزیع به  و دهنده تحویل به مشتریان

 .سفارشات تایید شده 

 

تقسیم بار تحویل دهنده
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 تحویل سفارشات به مشتریان طبق مسیر بندی

 

 تسویه حساب تحویل دهنده >   دریافت و پرداخت

 اولویت ثبت شود  ترتیب دریافتی های تحویل دهنده به

  دریافتی های چک ثبت

  دریافتی پوزهای ثبت

 های فاکتور و نقد مبالع ثبت) روزانه حساب تسویه

 )قبلی دار مانده و شده رسید

 تحویلدهنده حساب به تسویه برگه ارائه

 روز حواله ویرایش > سیستم فروش 

سفارشات روز مشتریان )سفارشاتی که فاکتور نشده اند( می باشد. ویرایش 

می بایست کاالهایی که  و یعنی مشتری مقداری از سفارش را مرجوع کرده

 مرجوع شده اند را در سند سفارش ویرایش کنیم.
 

  فروش از برگشت مجوز > سیستم فروش 

 می شودبرگشت های سالم و ضایعات در فرم مجوز برگشت از فروش ثبت 
 

 ارائه رسید به تحویل دهنده به انبار ومرجوعی سالم و ضایعات  شدنتحویل 

 

  سفارش ثبت > سیستم فروش 

 برگشتی های مجوز ثبت و سفارش ثبت

 درصورت) مدیریتی تخفیف مجوزهای تایید)

 شعبه( مدیر توسط وجود،

 تعلق ثبت سفارش میزان اشانتیونبعد از 

گرفته را از قسمت مشاهده پروموشن این 

 سفارش می توان مشاهده کرد

 

ثبت سفارش
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 ویرایش حواله روز

برگشت از فروشثبت مجوز 
 

 تبدیل سفارش به فاکتور 8

تبدیل مجوز برگشت از فروش به فاکتور برگشتی
 

تسویه حساب تحویل دهنده 9
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 تبدیل سفارش به فاکتور  > سیستم فروش 
 تبدیل وضعیت، سفارشات مشتری )ثبت سفارش( به فاکتور فروش )قطعی( 

 

 برگشتی فاکتور گروهی ثبت > سیستم فروش 
 به فاکتور برگشتی )مجوز برگشت از فروش( شده ثبت برگشتی های مجوز کردن قطعی

 





 مسیربندی > اطالعات مشتریان 

. مسیربندی ددر دریا سیستم با توجه به موقعیت مکانی مشتریان و نواحی فروش شعبه، جهت توزیع سفارشات می بایست برای مناطق مشتریان مسیر تعریف گرد

 بخش تقسیم می شود: 4ترتیب به به 

 ناحیه. -4محدوده  -3مسیر  -2منطقه  -1

 را بزنید. سپس در فیلد های: "جدید"برای ایجاد مسیر جدید دکمه 

 می توانید بر اساس مناطق شهری شماره گذاری نمایید. -20: یک کد را به آن اختصاص دهید. مثال: {منطقه}

 وارد نمایید. مثال : خیابان ولیعصر. "1نام مسیر "می توانید نام مسیر را در فیلد  – 30: یک کد را به آن اختصاص دهید. مثال: {1مسیر}

 وارد نمایید. مثال : خیابان ولیعصر شمالی. "2نام مسیر "می توانید نام مسیر را در فیلد  – 31: یک کد را به آن اختصاص دهید. مثال: {2مسیر }

 40: یک کد را به آن اختصاص دهید. مثال: {ودهمحد}

 50: یک کد را به آن اختصاص دهید. مثال: {ناحیه}

 را بزنید و از فرم باز شده تحویل دهنده مسیر را انتخاب کنید. F3}کد و نام تحویل دهنده{: بر روی فیلد کلیک کنید. کلید 

 را بزنید و از فرم باز شده ویزیتور حضوری مسیر را انتخاب کنید. F3 }کد و نام ویزیتور حضوری{: بر روی فیلد کلیک کنید. کلید

 را بزنید و از فرم باز شده ویزیتور تلفنی  منطقه را انتخاب کنید. F3}کد و نام ویزیتور تلفنی{: بر روی فیلد کلیک کنید. کلید 

 می باشد. روزهایی که ویزیتور )حضوری و تلفنی( مجاز به دریافت سفارش است را با تیک زدن هر گزینه انتخاب کنید.کادر }ایام دریافت سفارش{: که شامل روزهای هفته و دو ستون حضوری و تلفنی 

روی  یرهای ثبت شده را نشان می دهد و با کلیک بررا بزنید، لیست مس "نمایش لیست منطقه و مسیر"استفاده کنید. دکمه  "لیست اسناد"در انتها برای ذخیره، دکمه ثبت را بزنید. برای مشاهده مسیرهای تعریف شده از تب 

 هر سطر، اطالعات آن نمایش داده می شود که می توان آن را ویرایش نمود.

 

 معرفی مشتری  > اطالعات مشتریان 

اطالعات ثبت شده در این فرم بسیار مهم است، لذا کاربر می بایست از کارکرد هر  است. اناطالعات مشتری مشاهدهو  این فرم برای ثبت مشتری جدید

 فیلد این فرم به طور دقیق اطالع داشته باشد و سپس اقدام به معرفی مشتری نماید.

 بزنید. دکمه جدید را  ابتدا :برای ثبت مشتری

 }کد مشتری{ : به صورت اتوماتیک توسط توسط درج می شود.

مثال نام مشتری: )نام مشتری را با امالء دقیق وارد نمایید. دقت نمایید که نام مشتری با نام مالک که در فیلد دیگری تکمیل می شود متفاوت است  مشتری{:}نام 

 العه نمایید(را مط 1)نکته بعد از ثبت اولین فاکتور مشتری، امکان اصالح آن وجود نخواهد داشت. سوپر مارکت تک و نام مالک: رضا احمدی( 

 }آدرس{: آدرس مشتری را به صورت دقیق وارد نمایید. 

 }شهر{: از نوار کشویی شهر را انتخاب کنید.

 }تلفن و تلفن دوم{: شماره تلفن های مشتری را وارد نمایید. این فیلد نباید خالی باشد.

 باشد. }موبایل{: شماره موبایل را به صورت صحیح وارد نمایید. این فیلد نباید خالی

 را مطالعه نمایید( 1)نکته }مالک{: نام مالک را به صورت دقیق وارد نمایید. این فیلد نیز بعد از ثبت اولین فاکتور به نام مشتری، دیگر قابل اصالح نخواهد بود. 

)فرم جستجوی منطقه باز  F3ید و با کلید }منطقه{: تعیین منطقه فروش می باشد )که مناطق قبال توسط بخش فروش تعیین شده اند(. بر روی فیلد کلیک کن

ار ب می شود( یکی از مناطق تعریف شده در سیستم را انتخاب کنید. در شعبه های فروش، جهت حمل و نقل سفارشات مشتریان، از قبل مسیرهای تحویل



ناحیه می باشد. -4محدوده  -3مسیر  -2منطقه  -1برای هر مشتری مسیر تعریف نمود. این دسته بندی به ترتیب شامل: تعریف می گردد که تیم توزیع شعبه، سفارشات را طبق این مسیرها توزیع می نمایند. لذا می بایست

 را مطالعه نمایید( 2)نکته 

  )فرم جستجوی مسیر باز می شود( یکی از مسیرهای تعریف شده برای آن منطقه را انتخاب کنید. F3}مسیر{: بر روی فیلد کلیک کنید و با کلید 

 )فرم جستجوی محدوده باز می شود( یکی از محدوده های تعریف شده برای آن مسیر را انتخاب کنید.  F3}محدوده{: بر روی فیلد کلیک کنید و با کلید 

 نتخاب کنید.)فرم جستجوی ناحیه باز می شود( یکی از ناحیه های تعریف شده برای آن محدوده را ا F3}ناحیه{: بر روی فیلد کلیک کنید و با کلید 

 }مسیر{: 

 موضوع مطلع گردند. }ساعات غیر کاری{: می توان ساعت های غیرکاری مشتری را در این فیلد وارد نمود که در برگه های توزیع درج می شود تا تحویل دهندگان از

 }ترتیب مسیر{:

که مبلغ اعتبار مشتری + مبلغ فاکتور باالتر از مانده حساب باشد، صدور فاکتور برای مشتری امکان  یستم حسابداری مقایسه شده و درصورتیاین مبلغ اعتبار در هنگام صدور فاکتور، با مانده حساب مشتری در س}مبلغ اعتبار{: 

 پذیر نیست.

 }کد مرکز فروش اعالمیه قیمت{: 

بسیار  {ریمشت }مارکتا و غیره تعریف می شوند. تعریف دقیق : بدلیل اینکه در دریا سیستم، پرومشن ها )اشانتیون( با توجه به مارکت مشتری مثال: عمده فروش، خرده فروش، تعاونی ها، هایپر مارکت همهم }مارکت مشتری{ 

ر نظر گرفته است. حال کاربر به اشتباه }مارکت مشتری{ یک خرده فروش را در سیستم، هایپر مارکت )تخفیف نقدی هایپر مارکت تخفیف نقدی د %2مهم است. به طور مثال فرض کنید که شعبه فروش برای خرده فروش ها 

 ی شود. لذا در انتخاب این فیلد دقت نمایید.تخفیف نقدی بگیرد( ثبت می گردد که باعث ضرر و زیان شرکت م %2برای مشتری خرده فروش )که می بایست  %6است( ثبت می کند که در این حالت تخفیف نقدی  %6ها 

 }فعالیت مشتری{: نوع فعالیت مشتری را انتخاب کنید. مثال: قنادی ها، سوپر مارکت ها، کافی شاپ و چایخانه.

 }وضعیت حساب{: 

 روزه و غیره.  10ت تسویه حساب چه زمانی اقدام شود؟ هنگام تحویل بار، هفتگی، ماهانه، فاکتور به فاکتور، }دوره تسویه{: دوره تسویه را انتخاب کنید. دوره تسویه یعنی اینکه سفارش به مشتری تحویل می گردد. حال جه

 روزه، چک مدت دار. 45، چک POS}شرایط پرداخت{: یک از گزینه های پرداخت را انتخاب کنید. مثال: چک روز یا نقد، صرفا نقد، 

اپ ها، : سوپر مارکت ها، کافی شبه ماهیت فعالیت مشتری انتخاب کنید. حقیقی شامل مشتریانی می شود که هویت حقوقی و قانونی ندارند و به صورت شخصی اداره می شوند. مثال }حقیقی/حقوقی{: یکی از گزینه ها را با توجه

 ثبت قانونی رسیده اند. مثال: فروشگا های شهروند، تعاونی های توزیعی و مصرف، کارخانه ها، دانشگاه ها. قنادی ها / حقوقی: شامل مشتریانی می شود که هویت قانونی دارند و در اداره ثبت شرکت ها و مراجع ذیربط به

ت ا توجه به فاکتورها و اسناد مالی شعبه و اطالعازیرا اداره امور دارائی و مالیات ب}کدملی )حقیقی( / شناسه ملی )حقوقی({: در وارد کردن کد ملی برای مشتریان حقیقی و شناسه ملی برای مشتریان حقوقی کامال دقت نمایید. 

 مندرج در آن، اقدام به محاسبه مالیات برای اشخاص می نماید.

 }کد اقتصادی{: کد اقتصادی مشتری را به دقت و صحیح وارد نمایید. 

 }شماره ثبت{: برای کلیه شرکت ها و سازمان های حقوقی و قانونی می بایست درج گردد.

 کد پستی مشتری را به صورت دقیق وارد نمایید.}کد پستی{: 

 }طول جغرافیایی{ }عرض جغرافیایی{: آدرس مشتری را به صورت طول و عرض جغرافیایی وارد نمایید.

 }توضیحات{: توضیحاتی که الزم می دانید برای این مشتری درج شود را وارد نمایید.

 اقدام به ویرایش اطالعات مشتری نماید، مشخصات کاربر و زمان تغییرات را نشان می دهد. دکمه }مشاهده تغییرات{: پس از ثبت مشتری، کاربری که

ن اگر قبال برای مشتری )از کیبورد( سطر جدید ایجاد و می توان اطالعات حساب مشتری را در آن ثبت نمود. همچنی Insertدکمه }معرفی حساب بانکی{: می توان برای مشتری، حساب تعریف نمود. وقتی فرم باز می شود دکمه 

 حساب تعریف شده باشد در اینجا نمایش داده می شود.

ی با اطالعات اولیه مشتری برا ،ست که گزارشات خرید و فروش فصلیا علت این .دیگر امکان اصالح فیلدهای مالک و نام مشتری وجود ندارد گردد،که اولین فاکتور برای یک مشتری صادر  صورتیدریا سیستم، در در: 1 نکته

 .است قابل اصالحتوسط واحد برنامه ریزی  ،تغییر امالء فقط . می گردددارایی ارسال 

ی، مناطق شهری به بخش ها و مسیرهای مختلف تعریف شود و سپس اقدام به معرفی مشتریان نمود. در مسیربند "مسیربندی"در دریا سیستم، قبل از تعریف اولین مشتری در سیستم، می بایست مسیربندی از فرم  :2نکته 

 تقسیم می شود )توسط بخش فروش( تا نحوه توزیع سفارشات توسط تیم توزیع و تحویل دهندگان مشخص گردد. 



  سفارش  ثبت > سیستم فروش 

 .می گردد ثبت یک روز بعد تاریخ به سفارش ثبت .شود می استفاده سفارشات ثبت برای فرم این از

  باالی فرم :در قسمت 

 شماره: شماره سفارش که بعد از ثبت توسط سیستم اختصاص می یابد.

 شرح سفارش: امکان وارد کردن توضیحات در مورد سفارش.

 F3کد سفارش گیرنده: ویزیتور تلفنی یا حضوری است. انتخاب با کلید 

 F3کد مسئول فروش: مسئول فروش شعبه است. انتخاب با کلید 

 F3کد تحویل دهنده: تحویل دهنده سفارش است . انتخاب با کلید 

 F3کد مشتری: انتخاب مشتری )سفارش دهنده( با کلید 

 شرایط پرداخت: می توان از لیست کشویی انتخاب نمود. 

 قابل انتخاب است. F3کد انبار: با کلید 

به صورت سیستمی شماره می  ]تقسیم بار تحویل دهنده[شماره توزیع: که در زمان ثبت سفارش صفر است و پس از انجام مرحله 

 (1گیرد )آخرین شماره توزیع+

 فاکتور شده/نشده: نشان می دهد که آیا سفارش تبدیل به فاکتور شده است یا نه.

 بدون مرجوعی/مرجوعی دارد: وضعیت مرجوعی سفارش را نشان می دهد.

 ده مشتری در فرم، نمایش داده می شود.اطالعات مشتری: با کلیک دکمه نمایش، اطالعات درج ش

 .( نمایش داده می شود.اطالعات کلی: اطالعاتی از سفارش هایی قبلی این مشتری با اطالعاتی شامل )نام کاال و مقدار سفارش، اشانتیون، مرجوعی، خالص خرید و ..

 ر تخصیص اشانتیون به مشتری.قانون پرومشن: نمایش اطالعات پرومشن تخصیص داده شده به کاالی انتخابی و مقدا

 :)در قسمت پایین فرم )محصوالت 

 F3کد کاال: جستجو و انتخاب با کلید 

 مقدار: تعداد کاالی سفارش

 قابل تغییر است. مثال )کارتن/بسته/سبد/کیسه و ...( PageUpواحد: که با کلید 

 تعداد: تعداد موجود در هر واحد.

 قیمت ف : قیمت فروش کاال.

 )دارد/ندارد( اگر بسته بندی داشته باشد )دارد(، امکان سفارش جزء وجود ندارد.بسته بندی: 

 امکان جستجو  و دیدن سفارشات قبل وجود دارد. " فیلتر"عملکرد سایر دکمه های پایین فرم از عنوان آنها مشخص است. الزم به توضیح است که با دکمه 

سیستم انتشار/معرفی سایت [در فرم  ]حداقل میزان سفارش[و  ]حداکثر میزان سفارش[: در هنگان ثبت سفارش، سیستم مبلغ کل سفارش را با فیلدهای ]میزان سفارشحداقل [و  ]حداکثر میزان سفارش[کنترل : 1نکته

و اگر مبلغ کل سفارش بیشتر از حداکثر میزان سفارش سیستم باشد، امکان ثبت  مقایسه می کند. اگر مبلغ کل سفارش در حال ثبت، کمتر از حداقل میزان سفارش سیستم باشد، امکان ثبت سفارش را نمی دهد ]ها

 سفارش، فقط با تایید مدیریت امکان پذیر خواهد بود.

 سر نیست.تعیین شده مشتری )در فرم معرفی مشتری( باشد، اجازه ثبت سفارش می "مبلغ اعتبار"کنترل اعتبار مشتری: اگر مانده بدهکاری مشتری بیشتر از : 2نکته 

 )در فرم معرفی محصول( مقایسه می کند و ثبت سفارش کمتر و بیشتر از این میزان میسر نیست. "حداقل و حداکثر سفارش"کنترل مقدار کاال: مقدار سفارش کاال را با : 3نکته 

 

 

 



 

  تحویل دهنده  بار تقسیم > سیستم فروش 

 به یانمشتر مسیر و منطقه اساس بر را سفارشات توزیع، واحد ،فرم این در .می شود استفاده سفارشات بندی مسیر برای فرم این

 .می دهد تخصیص ها دهنده تحویل

 .ندارد وجود سفارش اصالح امکان دیگر ،دهد انجام را بندی مسیر توزیع واحد اگر :1نکته

فعلی{ )تحویل دهنده ای که در زمان ثبت سفارش انتخاب شده است( را  تحویل دهندهو نام  کدتحویل دهنده را از فیلد } ابتدا

 ود. اگرش می داده نمایش تحویل دهنده آن فاکتورهای با اطالعات مرتبط را بزنید، " سفارشات لیست نمایش " دکمه وانتخاب کنید 

 آن شدهن داده تخصیص سفارشات کل بزنید را " نمایش سفارشات"  سپس دکمه و باشد خالی فرم باالی {تاریخ} به مربوط فیلد

 توزیع شماره یک در روز چند سفارش دادن قرار که امکان معناست بدان می دهد. این نمایش روزها تمامی در را تحویل دهنده

رم انتقال فحال برای تخصیص سفارشات، مربع کنار ستون شماره فاکتور را تیک بزنید، با این کار، سفارش به کادر پایین دارد.  وجود

اگر می خواهید سفارشی را از توزیع  .دارد وجود پایین )لیست توزیع( لیست به انتقال و سفارش نیچند انتخاب ، امکانمی یابد

 د. می شو داده انتقال باال لیست به مجددا که سفارشرا بزنید  "شماره فاکتور"کنار ستون  مربع کنید،حذف  )لیست پایین(

 ارشاتسفبزنید. حال  را"  ثبت"  برای ذخیره دکمه انتها درفیلد های }ماشین{ }راننده{ }کارگر پخش{ را تکمیل کنید و  .کنید را انتخاب {جدید دهنده تحویلو نام  کدفیلد } تحویل دهنده را از باید فرم میانی قسمت در

  .صادر می شود توزیع کد و تخصیص دهنده تحویل این به انتخابی

 نمی دهد. نمایش دادهفقط سفارشات تایید شده را می توان در توزیع قرار داد و سفارشاتی تایید نشده باشند  :2نکته 

 

  صدور خروجی کاال > سیستم انبار  

را وارد و در باالی فرم در فیلد }تاریخ{ تاریخ شود. دهنده برای تایید کردن خروج سفارشات از انبار است و توسط انباردار صادر می این فرم بعد از تقسیم بار تحویل

برای صدور خروجی برای سفارش که شماره توزیع دارند )تقسیم بار شده اند( و خروجی انبار قبال برای آنها صادر نشده است، سفارشاتی  .بزنیدرا  "نمایش اطالعات"دکمه 

 .بزنید "خروجی کاال از انبارصدور "مورد نظر، تیک کنار آن را عالمت بزنید و در انتها دکمه 

 ارد.اگر توزیع )که شامل یک یا چند سفارش است، دارای تخفیف مدیریتی تایید نشده )غیرفعال( باشد، امکان صدور خروجی برای آن توزیع وجود ند:  نکته



 

 

 چاپ گزارشات پخش >  گزارشات  

 .دهنده ها کاربرد دارد شود و برای تحویل دهنده بعد از تقسیم بار استفاده می تحویل ش سر جمع محصولردهنده و گزا سرجمع مسیر تحویلدر قسمت درختواره، سیستم فروش، بخش گزارش سفارشات از دو گزارش 

 

 تحویل سفارش به مشتری 

 تحویل دهنده، سفارشاتی خروجی انبار دارند را بر اساس مسیربندی به مشتریان تحویل می دهد.

 



  روز  حواله ویرایش > سیستم فروش 

ایست می ب و جهت ویرایش سفارشات روز مشتریان )سفارشاتی که فاکتور نشده اند( می باشد. یعنی مشتری مقداری از سفارش را مرجوع کرده فرم این

 ،قابل قبول نیست دارایی ادارهکاالهایی که مرجوع شده اند را در سند سفارش ویرایش کنیم. همچنین بدلیل این که مرجوعی های زیاد شرکتها برای 

  .شده طراحی فرم این

)که مقداری از سفارش آن مرجوع شده است( را به واحد کاردکس تحویل  "رسید برگ تحویل کاال  "بعد از برگشت موزع از توزیع،تحویل دهنده برگه 

 می دهد و این واحد اقدام به ویرایش حواله می نماید.

 بیابید ار نظر مورد مشتری سفارش "فیلتر" دکمه استفاده کنید. )دکمه جدید در این فرم کاربرد ندارد( با "فیلتر "برای ویرایش سفارش باید از دکمه 

 کنید. را بزنید( Delete)بر روی سطر کلید  یا حذف اصالحکاال و مقدار آن را  توانید میبزنید. حال  را ویرایش دکمه سپس و کرده

 را بزنید. "ثبت  "کاالهای مرجوع شده و اشانتیون های سفارش را ببینید. در آخر برای ذخیره تغییرات دکمه می توانید  "اطالعات کلی "با دکمه 

 . را ندارید سفارش در موجود یکاالاز  بیشتر مقدار یا جدید کاالی نمودن اضافه اجازه فرم این در :1نکته 

 ار "سفارش کل نمودن مرجوع"  ویرایش، دکمه زدن از پس می بایست کاردکس اپراتور نماید، مرجوع را سفارش کل خواست دلیلی هر به اگر مشتری

 . بزند

 . کنید انتخاب نوار کشوییرا از  برگشت علت باید ثبت دکمه زدن از قبل

ی م کاردکس ،نموده پرداخت چک تحویل دهنده به بار تحویل هنگام در و است بوده نقد سفارش اخذ هنگام در مشتری تخپردا شرایط یعنی اگر .است موئر نقدی دریافتی تخفیف در {پرداخت شرایط تغییرفیلد }: 2نکته 

 شود.می  صفر مشتری نقدی تخفیف حالت این در ، دهد تغییر چک به را پرداخت شرایط بایست

مشاهده  اصالح از قبل و بعد را سفارش این های جایزه می توان پرومشن مشاهده دکمه با .شود انجام مجددا تخفیفات و پرومشن به مربوط محاسبات مشتری، باعث می شود که کلیه اطالعات سفارش در تغییر گونه هر: 3نکته 

 .کرد

 اگر سفارش ویرایش گردد و بخواهید برای بار دوم آن را ویرایش کنید، سیستم مقدار اولیه سفارش را نشان خواهد داد.: 4 نکته

 

  فروش  از برگشت مجوز > سیستم فروش 

ماره سفارش ش بایدحتما بایست برگشت های سالم و ضایعات را در فرم مجوز برگشت از فروش ثبت نماید. اپراتور ثبت کننده  کاربر می

یا حواله ای که مشتری از شرکت خرید نموده است را وارد نماید )البته سیستم لیست حواله های سه ماه گذشته مشتری را در لیست 

تواند فقط به تعداد کوچکتر و یا مساوی آن سفارش را مرجوع نماید. سیستم عین مبلغ تخفیفات داده  ( اپراتور مینمایش خواهد داد

ادر کنماید.  مشتری را از آن شماره حواله از مبلغ برگشتی کسر نموده و در ستون تخفیفات مجوز برگشت از فروش ثبت میبه شده 

با مجوز مدیر شعبه میتوان درصد جریمه ای برای مشتری درنظر گرفت که با تخفیفات  هم بعنوان درصد جریمه وجود دارد که متنی

گردد. با توجه به اینکه معموال مشتری اشانتیون های دریافتی از فاکتور  شود و سند حسابداری آن در تخفیفات ثبت می برگشتی جمع می

اشانتیون  ،عگرداند. اگر موز سیستم نیز اشانتیون دریافتی را بر نمی ،شدبا گرداند و این موضوع نیز قابل اثبات نمی های قبلی را بر نمی

اشانتیون ها را در فرم برگشت از مصرف ثبت نماید. نحوه قیمت گزاری این اشانتیون ها نیز در پایان ماه و با باید انبار دار ، برگرداند

 ..گردد قیمت تمام شده محاسبه و ثبت می

 برای آن فاکتور وجود ندارد. "مجوز برگشت از فروش "اگر فاکتوری دارای تخفیف مدیریتی باشد، امکان ثبت :  نکته

 دارد : وجود مشتریان های مرجوعی درخواست ثبت حالت برای برای دو .است 

 .با مبنا : شماره توزیع سفارشی که بر اساس آن برگشتی ثبت شده است را دریافت می کند -1

  .اولین شماره توزیع ثبت شده برای مشتری در آن روز را به برگشتی اختصاص می دهد ،می گیرد و در هنگام ثبت بر اساس مشتری و تاریخ ثبت مجوز صفردر ابتدا شماره توزیع  : بدون مبنا -2



 سیستم در لد هاییفی. می گردد منظور برگشتی مجوز در سیستم شرایط به بسته نیز ویژه تخفیف و مالیات روز و می گردد بر سفارش آن از مشتری تخفیفات کلیه. وارد می نماید را سفارش شماره مشتری سپس کد کاربر ابتدا

 نوار کشویی یک مالی و سال به نام کشویینوار  یک و شماره سفارش به نام کادر متنی یک فرم این در .است گرفته قرار سیستم تنظیمات اولیه در نیز جریمه درصد و فروش فاکتور از برگشت تعداد روز حداکثر به منظور

 نموده خرید کنون تا ماه پیش سه از که مشتری های سفارش لیست بزند را F3 دکمه اگر بزند، را سفارش شماره باید سپس و مشتری کد اپراتور ابتدا که است سال جاری مالی، سال دارد. پیش فرض وجود برگشت علت بنام

در غیر این صورت  نباشد بیشتر سفارش از تعداد که کند می بررسی را تعداد و کاال مشتری، سفارشات جدول روی از شده، سیستم وارد ردیف هر در ، نماید می کاال کد ثبت به شروع اپراتور حال .می دهد نمایش را است

های  برگشتی تعداد جدید جدول این از سپس یا خیر و دارد وجود جنس این که نماید بررسی می را سفارش ابتدا سیستم کند سفارش صادر همین از را مرجوعی مجددا بخواهد مشتری بعدی دوره در چنانچه. دهد می پیغام

 مشتری برای ای جریمه درصد می توان شعبه مدیر مجوز با جریمه، درصد در فیلد. ثبت گردد درخواست دوباره باید ضایعات و مرجوعی سالم برای. می نماید مقایسه شده وارد تعداد با کرده کم سفارش جدول از را قبلی

 .  می گردد ثبت تخفیفات در آن حسابداری سند و می شود جمع تخفیفات برگشتی با که گرفت درنظر

 

  تبدیل سفارش به فاکتور  > سیستم فروش 

و آماده  وجودی انبار)کاهش از م .شود برای مشتری فاکتور صادر میبرای تبدیل وضعیت، سفارشات مشتری )ثبت سفارش( به فاکتور فروش )قطعی( از این فرم اسفاده و 

 برای ارسال(

 .گردد سابداری صادر میحسند  و نهایتا انجام روشتبدیل سفارش به فاکتور از دو 

 سفارش می شوند.: شماره سفارشات این بازه، با توجه به مقادیر تاریخ سفارش و کد انبار تبدیل به شماره سفارش{تا }از شماره سفارش{ } -1

 اگر این فیلد را تکمیل کنید، کلیه سفارشات تحویل دهنده با توجه به مقادیر تاریخ سفارش و کد انبار، تبدیل به سفارش می شوند.: {تحویل دهنده } -2

 ودیت تاریخ در نظر گرفته می شود.فیلد تاریخ برای فیلتر کردن سفارشات در آن تاریخ است و اگر فیلد تاریخ خالی باشد تمام سفارشات بدون محد: 1نکته

 را بزنید. "اجرای عملیات تبدیل سفارشات به فاکتورها  "در انتها برای تبدیل، دکمه 

سفارشات در قسمت پایین نمایش داده می شوند و  در صورت عدم موجودی کاالی خاص،  عدد صفر در شماره توزیع به منظوره تمامی شماره توزیع ها تلقی می شود. :2نکته

 قطعی نمی شوند.

 

  برگشتی  فاکتور گروهی ثبت > سیستم فروش 

 این شرایط در می گیرد، قرار استفاده مورد مشتریان برای ت از فروش(مجوز برگش) شده ثبت برگشتی های مجوز کردن قطعی جهت به فرم این

 .می گردد ثبت اش بستانکاری حساب در مشتری های مرجوعی

حال سیستم، تعداد مجوز های برگشتی این تحویل دهنده را تا  .بزنید را "نمایش"  دکمه و کنید وارد را{توزیع شماره} {دهندهحویل فیلدهای }کد ت

 یبرگشت های مجوز این " برگشتی فاکتور به ضایعات و سالم مرجوعی تبدیل مجوزهای عملیات اجرای "  دکمه زدنآن تاریخ نشان می دهد و در آخر با 

 تبدیل می شوند. فروش از برگشت فاکتور به

 

 

   تسویه حساب تحویل دهنده  > دریافت و پرداخت 

 نماید.می مورد نظر کسربه طور کلی این فرم تمامی دریافتی های تحویل دهنده را ثبت کرده و مبالغ را از فاکتورهای  شود و به منظور تسویه فاکتور مشتریان است. این فرم بعد از برگشت تحویل دهنده از توزیع استفاده می

 در این فرم می توان چند چک و چند پوز برای یک فاکتور ثبت کرد . 



 انجام شوند:  باید به ترتیبمراحل 

 F3کد مشتری{ و }شماره فاکتور{ را وارد یا با  یانی فیلد }در کادر مسپس  انتخاب کنید. F3تفضیل صندوق{ را وارد یا با  { }تحویل دهندهو نام کد فیلد های }، را بزنید "جدید"برای ثبت، دکمه های دریافتی: چک -1

سطر جدید ایجاد و نسبت به ثبت چک  Enterبرای ثبت چند چک، با دکمه  انتخاب کنید. فیلد های }شماره چک{ }مبلغ چک{ }تاریخ سر رسید{ }شماره حساب{ }نام بانک{ }شعبه{ را با توجه به اطالعات چک وارد کنید.

 یح داده شده اقدام نمایید.با روال توض

 دهد. این مورد در تمامی مراحل صادق است. اجازه ثبت نمیسیستم  ،مشتری نباشد متعلق بهدرصورتی که شماره فاکتور  نکته :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کد  در کادر میانی فیلد }سپس توضیحات سند را در فیلد }شرح{ اضافه نمایید.  انتخاب کنید. F3تفضیل بانک{ را وارد یا با  { }تحویل دهندهو نام کد فیلد های }، را بزنید "جدید"برای ثبت، دکمه : POSدریافت  -2

سطر جدید ایجاد و نسبت به ثبت  Enter، با دکمه POSند وارد کنید. برای ثبت چ POSانتخاب کنید. فیلد های }شماره فیش واریزی{ }مبلغ واریزی{ را با توجه به اطالعات  F3مشتری{ و }شماره فاکتور{ را وارد یا با 

POS .با روال توضیح داده شده اقدام نمایید 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورته ب سیستمنمایش داده می شود.  لیستدر  مشتری مرجوعی و شده پوز ثبت و چک، فاکتورها "روز فاکتورهای نمایش "دکمه زدن با ثبت وجوه دریافتی از مشتری است.آخر مرحلهاین   :روزانه حساب تسویه -3

)سیستم به صورت پیش فرض مانده فاکتور را به عنوان دریافت نقد تحویل می شود صفر نیز مانده و دهد می  قرار نقد ستون درمانده فاکتور را  وکم کرده  مرجوعی ، پوز و چکاز مبالغ  را مشتری فاکتور مبلغ اتوماتیک

 نداشته فاکتور این بابت مشتری پرداختی اگر را وارد کند، حال مانده واقعی را نمایش می دهد.  )بیشتر یا کمتر(مشتری  از دریافتی نقد مبلغ واقعی وجهکردن  وارد با تواند می کاربر د( دهنده از مشتری در نظر می گیر

می  ثبت سیستم در باز حساب بعنوان فاکتور ها فاکتور الباقی و می نماید تسویه داشتند کامل پرداخت که را تحویل دهنده این فاکتورهای سیستم کل " ثبت " دکمه کلیک از پس  .نماید صفر را نقد مبلغ باید پس باشد

 .شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را بزنید، فیلد های }کد "جدید"می شود.  برای ثبت، دکمه       آورد )دریافت از مشتری( از این تب استفاده تسویه نقدی فاکتورهای قبل : زمانی که تحویل دهنده جهت فاکتورهای رسید شده روزهای قبلی، وجه نقد می -4

حال بر روی سطر مورد نظر کلیک کنید و در ستون }بستانکاری{ را بزنید. فاکتورهای باز نمایش داده می شوند.  "نمایش فاکتور های باز "ید و دکمه انتخاب کن F3و نام تحویل دهنده{ } تفضیل صندوق{ را وارد یا با 

 را بزنید. "ثبت"مبلغ نقد را وارد کنید. در انتها دکمه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتباه ثبت شده باشد، از این تب استفاده می شود. موردی که اشتباه است را فقط می توانید حذف کنید و مجددا از فرم مربوطه ثبت  تاریخ روز  POSاصالح تسویه حساب روزانه : اگر یکی از موارد ثبت شده نقد، چک و  -5

 نمایید )امکان ویرایش وجود ندارد( 

 "روزنمایش فاکتور  "انتخاب کنید و دکمه  F3را وارد یا با }تفصیل صندوق{ { مشتری کدفیلد های }کد و نام تحویل دهنده{ } را انتخاب و سپس  "POSنقد، چک، "ابتدا یک از گزینه های نید، را بز "جدید"برای ثبت، دکمه 

 را بزنید. "ثبت"در انتها دکمه  ذف کنید.آن را حنمایش داده می شوند. حال بر روی سطر مورد نظر کلیک کنید و  پرداختی هارا بزنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، حواله بانکی( ثبت کرده باشیم. POSدریافت  از این تب استفاده می کنیم که وجوه دریافتی از مشتری )بابت فاکتورها( را قبال از طریق فرم های دیگر سیستم )دریافت چک، دریافت نقد، تخصیص وجوه دریافتی: زمانی  -6

لذا با استفاده از این تب، وجوه دریافتی را به فاکتور مشتری متصل و آن  همانطور که می دانید در فرم های مذکور، امکان تخصیص وجوه به فاکتور مشتری وجود ندارد )فقط به حساب بستانکاری مشتری منظور می گردد(

 ها را تسویه می نماییم. 



، حال فاکتوری که می خواهید برای آن دریافتی ثبت کنید می شوند   نمایش داده )در یک فرم( را بزنید. فاکتورهای باز  "نمایش فاکتورهای باز "انتخاب کنید و دکمه  F3با مشتری{  کدی }کد و نام تحویل دهنده{ } فیلد ها

یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. در ستون }عطف دریافت{  دهنده از مشتری را )در یک فرم( برای اطالع کاربر نمایش می دهد. حال در ستون }نوع تسویه{ دریافت های تحویل "های بازدریافتنمایش  ". دکمه را انتخاب نمایید

مبلغ وجه دریافتی درج می شود، حال ممکن است کاربر بخواهد که مبلغ کمتری از این سند دریافتی ثبت شده از مشتری را )در یک فرم نمایش می دهد( انتخاب کنید. در ستون }بستانکاری{ به صورت پیش فرض  F3با کلید 

واند از انکاری{ نمی تمی کند. توجه داشته باشید که مبلغ }بست ،نقد،حواله( به این فاکتور اختصاص دهد و مابقی مانده دریافت را به فاکتور دیگر اختصاص دهد، برای این کار مبلغ را در این ستون واردPOSدریافت را )چک،

 }مبلغ{ دریافت بیشتر باشد. 

  را بزنید. "ثبت  "سطر جدید ایجاد و مطابق روال قبل عمل نمایید. در آخر برای ذخیره دکمه  Enterبرای تخصیص چند دریافت برای همان فاکتور با کلید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



