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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مکمل مشترکین و اهمیت تمدید اشتراک ساالنه سوال شماره  608ربات را بخوانید.

تذکر  :هزینه پشتیبانی همراه ویترین ،ربات CRM،و ارسال پیامک ،جداگانه دریافت می گردد
.
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(مقدمه)
پیوستن شما را به خانواده بزرگ زرین تبریک می گوییم.
مدیر عامل ( فاضل معیری  ) 09121245586از طریق تلگرام و سایر کارکنان شرکت مهندسی زیبا طالی زرین با شماره تلفن
 02151042333در بخش پشتیبانی آمادگی کامل خود را جهت ارائه ى خدمات از نرم افزار حسابداری زرین  ،اعالم می نمایند .
سه رکن اصلی نرم افزار که بهتر است در هر سه مورد  ،تسلط و بهره برداری کامل داشته باشید  ،عبارتند از :
 - 1داشتن حساب های دقیق و روشن با تمامی طرف های حساب ( بدهکاران  ،بستانکاران  ،مشتری ها  ،سازندگان  ،بانک ها و
هزینه ها و  ) ...بگونه ای که در هر زمان مقدار صحیح طلب یا بدهی و مقدار دقیق هزینه ها مشخص باشد.
 -2داشتن موجودی دقیق (وجه نقد  ،متفرقه  ،آبشده ها  ،ریز و جمع ساخته ها و سکه ها ) و کنترل آنها در فاصله زمانی معین و
مطلع شدن از موجودی صحیح آنها از موارد مهم است که در این نرم افزار موجودی هر کدام و چرایی آن نیز مشخص است .
 - 3شناخت کامل تراز ( یکی از اصلی ترین ارکان حسابداری ) و مطلع بودن از عمل کرد و بیالن و سود و زیان و هزینه ها و
مشخص شدن سود خالص .
امیدوارم تا به تمامی قابلیت های زرین دست یابید و به طور کامل  ،نسبت به امور حسابداری خود اشراف داشته باشید.

(پشتیبانی)
داشتن پشتیبانی مناسب از بدیهی ترین حقوق اولیه کاربران زرین می باشد .از شرکت زرین بهترین خدمات را بخواهید،خدمات
پشتیبانی شامل آموزش کار با برنامه و راه اندازی چاپگر و ترازو  ،حل مشکالت مربوط تنظیمات سیستم ویا حل مشکالت ویروسی
شدن سیستم  ،ارائه ویرایش های جدید  ،بهرمندی از قیمت طال و سکه و اونس به صورت زنده در کنار صفحه برنامه و بهرمندی از
مکمل مشترکین می باشد .
مکمل مشترکین  ،یک قسمت مدیریتی بسیار قوی می باشد که از آبان  96به صورت اشانتیون در اختیار مشترکان قرار گرفت .
استفاده از دکمه درخواست خدمات پشتیبانی ( مخصوص مشترکان ) جهت حل مشکل  ( ،پس از فشردن این دکمه از طرف
شرکت با شما تماس گرفته و نسبت به حل مشکل اقدام می شود )شما به کمک این قسمت می توانید پیشنهادهای خود را جهت
افزایش امکانات و کارایی برنامه مطرح تا به برنامه اضافه شود.خدمات پشتیبانی برای سال اول رایگان و برای سال های بعد هر سال
 10درصد هزینه نرم افزار ( به قیمت روز ) خواهد بود و کاربر زرین می پذیرد تا هر سال قرارداد پشتیبانی را تمدید نماید .
تذکر  -حسابدار شما باید با حرفه طال آشنایی داشته و  2سال سابقه کار در آن حرفه را داشته باشد .
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توجه داشته باشید اگر برای امر حسابداری و کار با نرم افزار از حسابدار استفاده می کنید نام و تلفن حسابدار خود را به ما اطالع
دهید تا در کانال های آموزشی و اطالع رسانی ما قرار گیرد و از امکانات و اموزش نکات و ترفند های مختلف نرم افزار بهرمند
گردد.
توجه داشته باشید که داشتن حساب های دقیق همراه با تسلط و اشراف کامل به تمامی امور محل کار خود از اهداف مهم است .
به کمک سیستم زرین و یک حسابدار آگاه باید در هر زمان بتوانید موارد زیر را مشخص و گزارش آن را از سیستم دریافت کنید.
 -1گزارش صحیح لیست طلب ها و بدهی های ریالی و گرمی
 -2آمار و لیست موجودی ها شامل لیست چک های موجود  ،لیست آبشده یا متفرقه موجود و لیست ساخته های موجود ( این
لیست باید به تفکیک موجودی ها و با اجرت صحیح فی خرید و درصد می باشد )
 -3موجودی کل بانک ها و به تفکیک تک تک بانک ها
 -4مشخص بودن تعهد به بانک ها و اینکه چند فقره چک شخصی نوشته اید ( لیست چک های شخصی که در دست دیگران است )
یعنی بدهی به بانک ها
 -5لیست کل بدهی به دیگران گرمی و ریالی با لیست تفکیک حساب ها
 -6گزارش پول نقد موجود در صندوق همراه با چرایی آن
 -7لیست ریز سکه ها و کاالهای تعدادی و ارزش صحیح انها
 -8ارزش جواهرات و بارخانه های موجود ( کلی و به ریز ) در صورت داشتن مکمل جواهر
 -9مطلع بودن از ارزش اجرت کارهای ساخته ( ریالی و درصدی ) مهم
 -10مشخص کردن مقدار سرمایه هریک از سرمایه گذاران ( گرمی و ریالی )
 -11مشخص کردن مقدار دقیق هزینه ها ( به تفکیک موضوع و کلی )
-12مشخص کردن مقدار صحیح جاماندگی خرید طال و باالنس گرمی و ریالی و مشخص کردن سود و زیان(به کمک ترازنامه)
اگر انجام موارد فوق برای شما مشکل است و نتوانید به اهداف فوق برسید از شرکت درخواست حسابدار یا حسابرس بنمایید تا به
کمک حسابدار به تمامی اهداف فوق برسید.
-13بهره مندی از اسناد-اشخاص و مدل کار های ساخته عکس دار
-14بهره مندی از قسمت خطایاب و مطلع شدن از خطا به محض ایجاد خطا
-15بهره مندی از امکان (smsپیامک)برای سند های مشکوک و زیان آور و صد ها ویژگی دیگر
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زرین ، 64در یک نگاه
زرین همواره سعی کرده است که تکنولوژی روز را به روز شناخته و آنرا به صنف محترم طال و جواهر عرضه نماید و این افتخار را
داشته باشد که در این عرصه گام های موثری را بردارد .
زرین اولین تولید کننده نرم افزارهای طال و جواهر در ایران (شروع فعالیت قبل از سال )1370
زرین اولین هماهنگ کننده و دریافت وزن مکانیزه از ترازو
زرین اولین برنامه هماهنگ شده با سیستم عامل ویندوز در حسابداری طال و جواهر
زرین اولین تولید کننده نرم افزار جواهر به صورت جامع و برای تمامی مراحل فروش  ،تولید ،مخراج کاری ،آبکاری  ،بارکد و
سیستم پیشرفته RFID
زرین اولین سیستم حسابداری طال و جواهر همزمان با تولید فلش دیسک و بکار گیری آن در برنامه جهت پشتیبان گیری های سریع و
مطمئن به محض ساخت حافظه های  Removableوقبل از ورود آنها به کشور زرین اولین نرم افزار حسابداری طال وجواهر
سازگار شده کامل با سیستم عامل ویندوز تمامی سیستم عاملها
زرین اولین تولید کننده نرم افزار حسابداری طال و جواهر با قابلیت قرار گرفتن برروی  webو ثبت سند و گزارش گیری از
طریق اینترنت با سرعت بسیار باال
زرین اولین نرم افزار با قابلیت نمایش لحظه ای طال در بازار جهانی و بازار تهران روی صفحه اصلی برنامه درصورت اتصال به شبکه
اینترنت
و زرین ...
در نهایت سعی شده است که سیستم به گونه ای هوشمند طراحی شده تا حداالمکان بتوان به روش بسیار سریع و روان به ثبت اسناد
پرداخت؛ و در همه موارد با سرعت باال از صفحه کلید در برنامه استفاده گردد (کمتر نیاز به ماوس باشد) عالوه بر آن  ،اغلب
اشتباهات کاربر را تشخیص داده و با تذکرات پیشگیرانه از ورود اشتباهات جلوگیری کند و به دلیل طراحی بانک اطالعاتی منحصر
به فرد از ایمنی فوق ا لعاده ای برخوردار است و به همین دلیل اطالعات شما هرگز توسط بانک های اطالعاتی شناخته شده قابل
دسترسی نخواهد بود و این نقطه قوت فقط برای نرم افزار حسابداری زرین است و در تمامی نرم افزارهای مشابه این یک نقطه ضعف
مهم است .اگر شما می خواهید که فروشندگان شما همزمان به ثبت سند بپردازند و به موازات هم کار را پیش ببرند بهتر است که از
مکمل شبکه استفاده کنید .اگر مایل باشید که برنامه شما روی  Webقرار گیرد و در هرجای دنیا به کمک اینترنت به حساب های
خود دسترسی پیدا کنید و به ثبت سند و گزارش گیری بپردازید بهتر است از زرین روی  Webبهره مند شوید  .اگر می خواهید
موجودی گیری بسیار سریع وبه کمک اتیکت های رادیویی پیشرفته  RFIDبهره مند شوید از زرین استفاده کنید .
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زرین دارای کانال و ربات نیز می باشد که کانال زرین وظیفه اطالع رسانی امکانات برنامه را دارد که شما مشترکین عزیز با عضویت
در کانال زرین می توانید از آخرین امکانات زرین مطلع شوید
کانال حسابداری زرین عبارتست از @zarrin999 :
کلیک می کنید با پیغام  Joinدرصورتی که نمیتوانید عضو کانال شوید ویا با پیام
This chat is no longer accessible
یا
This is a private channel
مواجه م ی شوید  .دلیل آن ممکن است تلگرام قدیمی نصب شده روی گوشی شما باشد و اگر تلگرام خود را به روز کنید مشکل حل
می شود .
ربات زرین به منظور پاسخگویی  24ساعته و در تمامی ایام سال  ،برای کاربران نرم افزار حسابداری زرین  ،از اغاز سال  1396راه
اندازی شد.
لینک ربات زرین @zarrinrobot:
عضویت مشتریان در ربات تلگرامی زرین چه مزایایی برای مغازه دار و مشتری ایجاد می کند ؟ ( مزیت و نفع عضو بودن در
ربات )
 -1مغازه دار می تواند عکس مشتری های خود را به راحتی از پروفایل تلگرام مشتری به پرونده او وصل نماید .
 -2می تواند مدل های خود را و فی آنها را در معرض دید مشتریان خود قرار دهد و به این ترتیب فروش خود را باال ببرد
 -3مغازه دار می تواند به کمک ربات زرین بحث های CRMرا راه اندازی و پس از هر خرید پیام تبریک و یا پیام ارسال جایزه و
اعتبار را از این طریق برای مشتریان خود بفرستد .
-4مغازه دار می تواند یک گالری عکس برای محصوالت خود و با روش بسیار ساده با موبایل خود تهیه و به ربات در گالری خود
بفرستد که با هر عکس وزن و اجرت محصول را بفرستد و مشتریها با مراجعه به گالری شما محصوالت شما را به قیمت روز و لحظه
دریافت خواهند کرد
 -5ارسال پیام دعوت برای خرید هنگام افزودن محصوالت جدید برای مشتریان خود .
 -6امکان ارسال فاکتور برای مشتری ( به صورت تلگرامی ) هنگام صدور  ،و قبل از آن که فاکتور از چاپگر خارج شود .
و ده ها امتیاز دیگر که به تدریج به ربات اضافه می گردد.
البته عضویت در ربات زرین نیز امتیازات خوبی برای آنان دارد که در جای خود به ان اشاره خواهد شد .
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بنابراین از مشتری های خود بخواهید که در ربات زرین عضو شوند .
در این ربات عالوه بر نرم افزار حسابداری  ،در حوزه امور مالیاتی و در زمینه اطالعات عمومی طال و جواهر و سنگ ها قیمتی و
اوزان واحد آنها و  ...مطالبی نیز ارائه شده است .
هنگام جستجو و برای دریافت جواب از ربات از قسمت searchیا جستجو استفاده کنید ،و با نوشتن یک کلمه یا دو کلمه از
کلمات اصلی سوال خود استفاده کنید و آنها را برای ربات ارسال یا( ) sendکنید  .ربات سوال هایی را که کلمات ارسالی شما را
در آنها می بیند ،استخراج  ،و به شما نشان می دهد و شما دیدن جواب سوالی که مورد نظر شما می باشد ببینید  .و اگر سوال مورد
نظر شما دیده نشد  ،می توانیدیک بار دیگر از کلمه ی دیگری که باز هم احتمال می دهید که در سوال مورد نظر شما می باشد
استفاده کنید  ،و آن را ارسال کنید و اگر باز هم جواب خود را نیافتید حاال از گزینه  qm/استفاده کنید  ،و سوال خود را به طور
کامل بنویسید.
البته توجه داشته باشید هنگامی که از  qmاستفاده می کنید سوال و مطلب خود را کامل بنویسید زیرا با نوشتن کلمه و عبارت ،
منظور شما برای مدیریت مشخص نخواهد شد.

کار اصلی ربات زرین در سه موضوع زیر است .
 -1پاسخگویی به سواالت کاربران برای برطرف کردن مشکالت کاربران برنامه حسابداری می باشد  (.به کمک گزینه) search
 -2انتقال نقطه نظر کاربران یا پیشنهادیا مطرح کردن مشکالت یا مطرح کردن سواالت جدید  ،جهت افزودن این سوال ها به ربات
می باشد  (.به کمک گزینه)qm
 -3ارسال تصاویر جهت الصاق آنها به پرونده مشتری ها در برنامه حسابداری زرین می باشد .
برای رسیدن به سوال و جواب مورد نظر و جستجو  ،از قسمت  searchربات استفاده کنید و با نوشت یک کلمه یا دو کلمه و
ارسال (یا ) sendآنها استفاده کنید .
سپس ربات سوال هایی را که کلمات ارسالی شما را در آن ها می بیند استخراج و به شما نشان می دهد و شما با دیدن سوال مورد
نظر  ،بر روی دیدن جواب انگشت خود را قرار دهید .
سوال و جواب مورد نظر دیده می شود اگر سوال مورد نظر یافت نشد  ،می توانیدیک بار دیگر از کلمه ی دیگری که باز هم در
سوال مورد نظر شما می باشد استفاده کنید  ،و اگر باز هم جواب خود را نیافتید حاال از گزینه  qm/استفاده کنید و سوال خود را
بنویسید.
البته توجه داشته باشید هنگامی که از  qmاستفاده می کنید سوال و مطلب خود را کامل بنویسید زیرا با نوشتن کلمه و عبارت ،
منظور شما برای مدیریت مشخص نخواهد شد.
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از کارهای دیگر ربات ارسال عکس برای پرونده زرین می باشد که در سوال های بعدی بطور مفصل به آن پرداخته می شود .ویکی
دیگر از کارهای ربات زرین مشخص کردن کد کاربری و رمز تلگرام می باشد که ثبت آنها در برنامه زرین برای ایجاد ارتباط بین
زرین و تلگرام ضروری می باشد.

چند نمونه از سواالت زبات زرین :
سوال  :601من به تازگی از شرکت زرین نرم افزار حسابداری را تهیه کرده ام و میخواهم این کار را به صورت اصولی و درست
آغاز کنم  ،چگونه این کار را انجام دهم ؟
جواب  :در قدم اول و برای شروع ابتدا لیستی از تمامی افراد و طرف حساب هایی که با مغازه حساب دارند (نام و نام خانوادگی در
صورت تمایل آدرس و تلفن) تهیه می کنیم  ،سپس برای تمامی این افراد یک حساب (از طریق  42برنامه )ایجاد می کنیم
( انتخاب گروه صحیح نیز در این قسمت مهم است ) و سپس برای سرمایه گذار یا سرمایه گذاران نیز حسابی با گروه سرمایه گذار
ایجاد می کنیم.
سوال  :602قدم دوم برای شکل گیری حساب های صحیح در ابتدای راه اندازی نرم افزار چیست ؟
جواب  :از قسمت ثبت سند به ترتیب وارد حساب هایی که ایجاد کرده ایم شده و از ردیف بدهی یا طلب (ردیف  11منوی دریافت
و پرداخت )مانده گرمی و ریالی را وارد میکنیم ( ،اگر بدهکار بود منو رنگ قرمز و بدهی بابت انتخاب شود و اگر بستانکار بود با
فلش سمت چپ و راست منو آبی شود و اگر طال بدهکار بود و پول بستانکار بود در قالب دو ردیف حساب افتتاحیه وارد شود ) هر
شخص سپس در قسمت شرح گزینه افتتاحیه را انتخاب میکنیم و در پنجره باز شده حساب سرمایه گذاری که قبال وارد کرده ایم را
انتخاب می کنیم تا همین عدد در حساب سرمایه گذار نیز ثبت شود.
در مورد بانک ها درست مانند رویه باال عمل می کنیدیعنی موجود هر بانک در حساب ان بانک که قبال با گروه حرفه بانک ایجاد
کرده بودید ان حساب را بدهکار و در شرح افتتاحیه و طرف مقابل سرمایه گذار را انتخاب می کنید .
( در صورتی که هنگام انتخاب افتتاحیه برنامه طرف دوم را از ما نپرسید از قسمت تظیمات alt+f12در جستجو عبارت افتتاحیه را
تایپ کرده و ردیف " در سند افتتاحیه طرف دوم سوال شود" را فعال میکنیم)
و بدین ترتیب برای تمامی اشخاص مانده حساب آنها شکل می گیرد و در مقابل طرف دوم یعنی حساب سرمایه گذار نیز شکل می
گیرد.
سوال  :603قدم سوم برای شکل گیری حساب های صحیح در ابتدای راه اندازی نرم افزار چیست ؟
جواب  :در این مرحله باید موجودی های واقعی و درست در سیستم زرین شکل گیرد
ابتدا لیست صحیحی از موجودی های واقعی مغازه تهیه می کنیم ( که شامل لیست کارهای ساخته به تفکیک با اجرت و فی درصد
صحیح و ریز متفرقه و ابشده و وجه نقد و چک ها و سکه ها )
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سپس وارد حساب سرمایه گذار می شویم و این موجود ها را از سرمایه گذار دریافت می کنیم .
سوال  :604قدم چهارم برای شکل گیری حساب ها  ،در وارد کردن اطالعات اولیه چیست ؟
جواب  :حاال نوبت شکل گیری چک های شخصی که از دسته چک خود قبال نوشته اید و باید این چک با تاریخ روی چک به سیستم
معرفی گردد.
اگر چک شخصی از قبل نوشته شده باشد الزم است که آن چک به سرمایه گذار در قالب خروج چک شخصی به سرمایه گذار
پرداخت گردد .منو درحالت قرمز قرار دهید و از گزینه چهار خروج چک استفاده و پس از وارد کردن مبلغ و شماره چک Enter
نزنید و ازکلید سمت چپ استفاده کنید تا سیستم متوجه شود که چک از دسته چک مغازه نوشته شده و مربوط به چک اشخاص نمی
باشد و سپس تاریخ روی چک و بانک را انتخاب کنید ( البته الزم است که قبال برای بانک حساب ایجاد کرده باشید تا در منوی
بانک ها ان بانک را ببینید)
تذکر  :1وقتی چک شخصی معرفی شد دیگر نگران فراموش کردن سررسید نباشید زیرا سیستم به موقع ( یعنی از  2روز قبل از
سررسید به شما این امرا را یاداوری می نماید )
تذکر  - 2اگر بعد از شکل گیری حساب ها خواستید به یکی از مشتریها چک شخصی پرداخت نمایید  ،در این صورت باید در
حساب همان شخص  ،این چک شخصی با روش باال  ،پرداخت شود.
سوال  :605قدم پنجم برای شکل گیری حساب اولیه صحیح در اغاز کار با نرم افزار چیست ؟
قدم پنجم
در صورت واردکردن اطالعات صحیح موارد فوق ( سوال  601تا  )604در برنامه زرین  ،باید باالنس گرمی و ریالی در تراز

(

گزارش  )111معقول و واقعی باشد در غیر این صورت با کارشناسان امور حسابداری شرکت تماس بگیرید.
(معقول یعنی مجموع ارزش باالنس گرمی و ریالی شما به اندازه سود دوره شما باشد و باالنس گرمی و ریالی شما هیچ کدام عدد غیر
منطقی نباشد).
شناسایی این قدم بسیار مهم است زیرا خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
سوال  :606قدوم ششم و اخرین قدم در راه شکل گیری حساب های اولیه صحیح چیست ؟
قدم ششم یا قدم آخر
در صورت درست بودن سود تراز آن را از طریق قسمت صفر کردن سود در پایین جدول تراز (قسمت 111برنامه )صفر کردن سود
تراز را انتخاب می کنیم و باالنس گرمی و ریالی صفر می گردد
با این کار مانده باالنس گرمی و ریالی به حساب سود انباشته ارسال می شود
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( سود انباشته حساب است که سود مغازه تا این لحظه درآن قرار دارد )
حاال در قسمت باالنس گرمی و ریالی عدد صفر دیده می شود.
به این نقطه تراز صفر گفته که اهمیت زیادی دارد و پس دیدن تراز صفر می توانید روال عادی سند زدن را شروع کنید .

تذکر مهم مهم حتما هزینه های خود را با شرح کامل در حساب با گروه هزینه بزنید و از گزینه طلب بابت
حتی المقدور استفاده نکنید مگر طلب بابت دو طرفه یا فقط برای تخفیف های کوچک .
و در ایجاد حساب های هزینه حتما مراعات کنید که گروه این حساب ها هزینه باشد تا در تراز در قسمت هزینه ها طبقه بندی شود
و در لیست بدهکاران قرار نگیرند .
در ضمن برای سرمایه گذار ( یا سرمایه گذاران ) حسابی با گروه متفرقه به نام او باز کنید تا برداشت های روزمره در آن حساب
صورت پذیرد .
درضمن توجه داشته باشید که در قسمت سمت چپ صفحه اصلی برنامه  ،هیچ خطایی در آن وجود نداشته باشد و اگر یکی از خطاها
روشن شد دنبال علت و برطرف کردن آن باشید.
داشتن حساب هایی دقیق و روشن و تسلط و اشراف به تمامی قسمت های برنامه آرزومندیم  -مدیریت و کارکنان خدمات و
پشتیبانی شرکت مهندسی زیبا طالی زرین .
سوال  :607در مورد استفاده از کامپیوتر جهت ایمنی و راحتی کار چه نکاتی را باید مراعات کرد؟
جواب :
کاربر گرامی جهت سهولت در خدمات و پشتیبانی نکات زیر را حتما رعایت فرمایید.

تذکرات مهم :
• در هنگام خرابی ویندوز قبل از هر گونه اقدامی جهت تعویض ویندوز حتما با شرکت تماس بگیرید.
• از اطالعات شخصی خود و یا عکس های جواهر یا سایر محصوالت و سایر موارد که مختص شماست  ،در یک محیط مطمئن
بکاپ گیری مرتب و دوره ای را انجام دهید.
• در صورت بروز مشکل سخت افزاری قبل از هرگونه اقدام برای تعمیریا تعویض شرکت را در جریان قرار دهید .
(در غیر این صورت شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطالعات به عهده نمی گیرد)
• جهت آوردن سیستم برای رفع مشکل به شرکت قفل برنامه و شارژر لپ تاپ را به همراه داشته باشید.
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• در پرینترهای بارکد بر خالف پرینترهای معمولی حتما باید سوکت usbجهت اتصال که تعریف شده ثابت باشد و جای آن
عوض نشود.
در محل کار و هنگام استفاده از سیستم به نکات زیر توجه فرمایید :
• پریز و دو شاخه برق همیشه محکم باشند .
• در صورت استفاده از چاپگر یا ترازو کابل اتصال آن به کامپیوتر از نوع شیلد دار نویز گیر دار استفاده نمایید و حتی المقدور
این کابل ها از کابل های برق دور باشد .
• در صورت استفاده از کیس جهت جلوگیری از قطعی ناگهانی برق از  upsاستفاده نمایید.
• جای کامپیوتر حتی المقدور ثابت و بدون لرزش باشد .
• جای کامپیوتر در محیط مرطوب یا در محیط بسیار گرم نباشد .
• محل نگه داری کامپیوتر در محیطهایی با گرد و غبار شدیدیا محیط اسیدی نباشد .
• همیشه قبل از خاموش نمودن کامپیوتر از برنامه بکاپ گرفته و سپس خارج شوید و از تایید بدون خطا بکاپ گیری مطمئن شوید.
• چنانچه در هنگام کار با برنامه برق قطع شد ،حتما پس از روشن کردن کامپیوتراز صحت آخرین اطالعات وارد شده اطمینان
حاصل کنید.
• در هنگام خستگی شدید از وارد کردن اسناد و کار با کامپیوتر خودداری کنید .
• بین خاموش و روشن کردن کامپیوتر  5تا  10ثانیه صبر کنید .
سوال  :608مکمل مشترکین چیست ؟ و چرا بهتر است اشتراک خود را تمدید نمایم و نفع آن چیست ؟ چرا مشترک شوم ؟
چرا قرارداد خدمات پشتیبانی را تمدید نمایم ؟
جواب:داشتن خدمات نرم افزاری مناسب یکی از اصلی ترین ارکان نرم افزار حسابداری می باشد.
شرکت زرین این امر مهم را  ،درک کرده و از ابتدای کار به کاربر خود این ویژگی را اعالم می نماید و تعهدات مالی آنرا نیز به
وضوح اعالم می نماید که خدمات و ارتقای ویرایش ها برای سال رایگان و برای سال های بعد هر سال  10در صد هزینه نرم افزار
خواهد بود.
البته اغلب کاربران زرین این امر را با درک صحیح از اهمیت خدمات و اهمیت داشتن ویرایش های جدید و به روز  ،با میل و
رغبت پذیرا هستند ولی برای برخی از کاربران که معتقد هستند که در طول سال خدمات خاصی را از شرکت دریافت نکرده اند ،
مبلغ اشتراک (ده درصد ساالنه ) برای آنها زیاد است !
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شرکت زرین در راستای ایجاد رغبت برای این دسته از کاربران و قدردانی بیشتر از کاربرانی که با تمام میل این موضوع را پذیرفته
اند یک مکمل ارزشمند و مهم برای مشترکان زرین تدارک دیده و انرا در اختیار مشترکان قرار داده تا عالوه بر بهرمندی از
خدمات رایگان ساالنه و بهرمندی از ویرایش های جدید  ،یک سری امکانات مدیریتی هم  ،اضافه نمود و نام آنرا مکمل مشترکی
قرار داد و در سال  96این مکمل  ،به بهره برداری رسید و در اختیار کاربران قرار گرفت .
در ذیل به برخی از امکانات آن اشاره می شود.
* نمایش قیمت های لحظه ای طال و انس و سکه ها و دالر
* رتبه بندی مشتری ها از جهت نافع بودن
* مقایسه فعالیت و فروش فروشندگان مغازه
* میزان فروش کارهای ساخته و مقایسه آن ها
* ارائه کارنامه و تمامی خرید های مشتریها و چگونگی تسویه
* بهرمندی از سیستم قدرتمند خطا یاب و اعالن علت خطای حادث شده
* در اختیار قراردان ربات زرین جهت ارائه خدمات و بهرمندی از امکان مهم ارسال تصاویر از طریق ربات تلگرام و پیوست آنها به
برنامه زرین
* بهرمندی از اطالع رسانی های مهم در مورد قوانین و اتحادیه و خبرهای مربوط به صنف در صفحه مخصوص خبرهای روز
و ده ها ویژگی مدیریتی دیگر که به تدریج به این مکمل اضافه خواهد شد .تا بتواند  ،ارزشمندی این مکمل را روز به روز باالتر
ببرد .
امیدواریم جذابیت های مکمل مشترکین به گونه ای باشد تا اشتیاق و رغبت کامل برای تمدید اشتراک ساالنه  ،برای تمامی کاربران
عزیز زرین را بوجود آورد.
تذکر  :در باالی منوی مکمل مشترکین  ،باقی ماندن چند روز از مدت اشتراک همواره دیده می شود و برای بهرمندی از این قسمت
باید قبل از پایان مدت اشتراک نسبت به تمدید اشتراک اقدام نمایید .
یکی از نفع های تمدید به موقع خدمات اشتراک ساالنه بهرمندی از  10تخفیف می باشد و تاخیر در تمدید اشتراک عالوه بر 10
درصد هزینه نرم افزار هزینه ارتقای سیستم برای مدت عدم اشتراک را در پی خواهد داشت .
و در نهایت :
مهمترین ویژگی اشتراک بهرمندی خدمات رایگان یک ساله و ویرایش های جدید و بهرمندی از مکمل مشترکین با قابلیت های
مشاوره مدیریتی بسیار ارزشمند می باشد.
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سوال  :609بَکاپ (یا پشتیبان) چیست و چگونه می توان آن را تهیه کرد؟
جواب:
اطالعاتی که شما به تدریج وارد سیستمِ حسابداری خود می کنید روی هاردِ کامپیوتر شما قرار می گیرد.
این نکته مهم است که کپی این اطالعات را در جای دیگری ( مثال مانند ِفلَش ) داشته باشید که اگر به هر دلیل ( مانند خرابی هارد یا
کامپیوتریا غیره )  ،بتوان اطالعات را بازیابی کرد و چیزی را از دست نداد.
الزم به ذکر است که هر بار که شما بَکاپ می گیرید،یک فایل فشرده ی کد شده بوجود می آید که در شاخه  zarrinbkقرار می
گیرد که تاریخ و ساعت بَکاپ در نام فایل دیده می شود.
یکی از امتیازات مهم زرین ،این است که بَکاپِ شما کامال محرمانه و فقط بر روی سیستم و کد کاربری شما باز می شود و دیگران
اجازه ی دیدن اطالعات شما را ندارند حتی اگر زرینِ مانند شما را داشته باشند.
یکی دیگر از قابلیت مهم زرین ،این است که اگر شما فراموش کنید که از قسمت  63ی برنامه که مربوط به بَکاپ گیری می باشد
استفاده کنید ،با خروج از برنامه ،سیستم  ،یادآوری می کند که پشتیبان را تهیه کنید .
توصیه اکید می شود که هر روز و پس از وارد کردن اسناد  ،بَکاپ گیری را فراموش نکنید.
سوال  :610خطایاب چیست ؟
جواب :
یک نو آوری جدید 96-9-1
اتومبیل سازها یک سری اخطارها را ( مانند کمک بودن روغن یا آب رادیاتوریا شیشه شور و باد الستیک ها یا نیمه باز بودن درب
ها و  ) ...روی اتومبیل های خود گذاشته اند ،که معروف به خطاهای پشت آمپر گفته می شود.
شرکت زرین در ویرایش های جدید از اینگونه اخطار ها را برای شما مشخص خواهد کرد و روی صفحه اصلی برنامه قرار دارد .
از جمله این اخطار ها که روی صفحه اصلی خود نمایی خواهد کرد عبارتند از :
* آیا جواب شرطی ها همه به موقع وارد شده و اگر چنین نباشد  ،اخطار شرطی روشن می شود.
* آیا چکی دارید که تاریخ سرسید آن گذشته است و اگر چنین است خطای چک روشن می شود .
* آیا دریافت اجرت های شما منطقی و هماهنگ الزم با لیست اصلی کارهای ساخته را دارد یا خیر و اگر چنین نباشد  ،دکمه اخطار
لیست کار ساخته روشن می شود .
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* آیا در لیست کارهای ساخته شما نام اضافی وجود ندارد که ان نام فقط از دوره های قبل آمده و فقط لیست کار ساخته و دفتر فی
مشتری ها را شلوغ کرده و اصال کاربردی ندارد ،و بهتر است حذف گردد  ،اگر چنین است دکمه اخطار این قسمت روشن می
گردد
* آیا آبشده انگ داری وجود دارد که از تاریخ دریافت  ،مدت ها می گذرد و در صندوق شما جا خوش کرده است و بهتر است که
این طال سریعتر به یک سازنده پرداخت شود تا اگر با اعتراض احتمالی سازنده  ،به عیار  ،دچار مشکل نشوید  ،اگر چنین است
چراغ مربوط به این اخطار روشن شود.
* آیا تراز متعارف است  ،و از جهت باالنس گرمی و ریالی منطقی است و ایا حساب سرمایه گذار را تعریف کرده اید  ،و اگر
خطایی در این زمینه رخ دهد در این صورت آیا بهتر نیست که چراغ مربوط به این خطار خود نمایی کند .
* و .....
بله شرکت زرین در ایفای هرچه بهتر رسالت خویش در ارائه نو آوری جدید و به جهت کارآمد تر کردن برنامه خود  ،این
ویژگی بسیار ارزشمند را در برنامه خود ایجاد کرده و شما با یک نگاه به صفحه اصلی به خطاهای احتمالی پی خواهید برد و برای
دیدن علت و جزیات و اصل سند خطادار باید به قسمت خطایاب مکمل مشترکین مراجعه نمایید  .و یا از کارشناسان و حسابدارن
شرکت کمک بگیرید و خطای دستگاه و برنامه خود را از بین ببرید.
بودن خطایاب باعث می شود که بالفاصله از خطای به وجود امده مطلع و آن را اصالح کنید و یا از تکرار آن جلوگیری نمایید.
مهترین ویژگی این ویرایش قرار گرفتن پنل نمایشگر خطاها روی صفحه اصلی برنامه می باشد .
در سمت چپ صفحه اصلی برنامه  ،خطاهای سیستم شما دیده می شوند .
شناخت خطا و علت ان و برطرف کردن ان باید جزو اهداف ما و شما باشد .
برای مثال فرض کنید که در اتومبیل اخطار کمربند ایمنی وجود نداشته و شما عادت به بستن کمربند ایمنی اتومبیل نداشتید  ،حال
شرکت خودرو سازی در سیستم جدید خود  ،این اخطار را قرار دهد  ،در این صورت با دیدن صفحه اخطارها  ،این خطا دیده
خواهد شد .
این اخطار باعث می گردد که این نقیصه را بر طرف سازید .
اگر روند ثبت اسناد شما با استاندارد صحیح  ،همخوانی نداشته باشد  ،برنامه این مورد را تذکر می هد تا شما از ایراد کار مطلع و آنرا
اصالح کنید و از تکرار آن جلوگیری به عمل آورید
در تصویر زیر انواع خطاها و علت های ان امده است.
الزم به ذکر است که در قسمت مشترکینیکی از امکانات بسیار خوب قسمت خطا یاب است که این قسمت فقط برای مشترکین فعال
است .
15
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83
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27

طریقه ورود به برنامه
کامپیوتر را روشن می کنیم و صبر می کنیم تا  Windowsبه طور کامل راه اندازی شود و صفحه اصلی ویندوز دیده شود  ،در این
حالت روی ایکون زرین کلیک می کنیم.

پس از چند ثانیه  ،صفحه اولیه دریافت رمز باز می شود  ،سپس رمز ورود به برنامه ( که به صورت پیش فرض  200می باشد ) را
وارد می کنیم و وارد برنامه می شویم.

تذکر  :1همیشه الزم است قبل از وارد کردن رمز  ،قفل برنامه در پورت  usbقرار داشته باشد .
تذکر  :2رمز ورود به برنامه توسط شما قابل تغییر است و توصیه می شود تا بعدا  ،این رمز را عوض کنید و از یک عدد  4رقمی که
درون آن صفر نباشد  ،استفاده کنید.
تذکر:3بعدا می توانید طریقه ورود به برنامه را ازسنتی به روش پیشرفته تبدیل کنید تا هر کاربر رمز خود و سطح دسترسی خود را
که توسط مدیر سیستم تنظیم می شود،داشته باشد.
28

اطالعات بیشتر در بخش سوال های ربات  50،79،768،226می باشد.

ادامه کار بعد از ورود به برنامه
با زدن کلید  Enterبه صفحه قیمت ها وپس ازآن به صفحه اصلی برنامه وارد می شوید.

مزیت صفحه اطالعات قیمت ها
باتوجه به اینکه قیمت طال  ،همواره در حال تغییر می باشد  ،الزم است با هر ورود به برنامه  ،قیمت طالی روز  ،در برنامه اصالح و
به روز شود  .تا اوال این قیمت در آرشیو برنامه ثبت و نگه داری شود و ثانیا در هنگام پولی ها  ،برنامه بتواند خطاهای احتمالی
کاربر را  ،تذکر دهد .در ضمن شما می توانید با کلید Enterاین عدد را تایید و یا در صورت نیاز آنرا تغییر دهید و وارد صفحه
اصلی برنامه شوید (.تذکر:با فلش پایین می توانید سایر اعداد را نیز تغییردهید).

(تصویر صفحه قیمت ها)

در صورت نیاز می توانید به کمک کلید فلش پایین در فیلد های پایین وارد شوید و قیمت دالر قیمت اونس طال در بازار جهانی را
اصالح کنید.
برنامه با داشتن فی دالر و اونس  ،قیمت جهانی طال را محاسبه و آن را در پایین همین صفحه نشان می دهد و شما می توانید اختالف
قیمت بازار تهران و بازار جهانی را ببینید و مطلع شوید که قیمت داخلی زیر قیمت جهانی است یا باالتر از آن می باشد .
تذکر:1این صفحه در قسمت  53برنامه نیز قابل رویت و در دسترس می باشد (.قسمت  53یعنی روی صفحه اصلی برنامه عدد  53را
وارد کنید )
تذکر:2برای اطالعات بیشتردر این قسمت(معرفی اصلی برنامه) میتوانید از سوال 809ربات کمک بگیرید.
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اضافه کردن یا اصالح مشخصات یک مشتری
برای اضافه کردن یک مشتری یا اصالح مشخصات یک مشتری مراحل زیر را دنبال کنید:
برای شروع کار  ،ابتدا باید برای هر یک از افرادی که با آنها کار میکنیدیک حساب ایجاد نمایید .برای اضافه کردن یک مشتری
جدید ،هنگامی که در صفحه اصلیِ برنامه هستید  42را وارد کنیدپنجره جدیدی با پنج ردیف ،باز می شود  ،ردیفِ ( )1را انتخاب
می کنیم و روی آن Enterمی زنیم.

توجه داشته باشید:
 Ctrl + Insertبه عنوان کلید میانبر برای اضافه کردن مشتری نیز  ،فعال است .
اول  ،نام و بعد نام خانوادگی را وارد نمایید .بعد از وارد نمودن هر قسمت با کلیدِ Enterبه قسمت بعدی وارد میشوید.
بعد از آن تلفن و موبایل را وارد نمایید .
توجه :درقسمت نامخانوادگی حتماً نامخانوادگی را وارد نمایید .توجه  :اگر در تایپ اطالعات اشتباه داشتید با کلیدbackspace
اشتباه خود را پاک و یک بار دیگر صحیح ان را تایپ کنید و به کمک  F2کل نوشته را یکجا پاک کنید .
در قسمت گروه  ،یکی از گروها را مشخص نمایید .
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گروه بندی دو کاربرد مهم دارد :
اول  :متناسب با خاصیت هر گروه سیستم می تواند اشتباه احتمالی را  ،تذکر دهد ( مثال سازنده کسی است که اغلب کار ساخته از او
دریافت می شود و طالی آبشده و متفرقه به او پرداخت می گردد و اگر بر خالف این اتفاق بیفتد  ،برنامه اخطار خواهد داد )
دوم  :در گزارش گیری ها  ،متناسب با گروه بندی می توان گزارش ها را برای یک یا چند گروه خاص محدود کرد .
تذکر : 1در هر مغازه تعدادی مشتری وجود دارد که آنها به صورت نقدی خرید می کنند  ،برای این موارد گروه مشتری نقدی
(خریدار ) را انتخاب می کنیم .بعد از انتخاب گروه آدرس و معرف را وارد می کنیم  .در صورت نیاز به کمک ماوس و در پایین
صفحه می توان اطالعات تکمیلی را وارد کرد (مانند وب سایت و حساب های بانکی و تاریخ های تولد و  ...و یا حساب های مرتبط
و سقف بدهی و مدت برگشت و ) ....و در پایان با کلیدF5یا Enterمشخصات این مشتری را ثبت و ذخیره می گردد .پس از ثبت
پیغام (اطالعات با موفقیت ثبت گردید ) دیده می شود و به همین ترتیب مشخصات نفر بعدی را وارد کنید و در پایان با  Escاز این
قسمت خارج شوید(.برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حساب های مرتبط یا وابسته سوال های 427،264،265،879ربات را
بخوانید).
تذکر :2گر مکمل ارز داشته باشید  ،می توانید به کمک ماوس قسمت پایین همین صفحه شوید و در قسمت نوع ارز  ،ارز مورد نظر
این حساب را انتخاب نمایید.

ایجاد حساب بانک
روی صفحه اصلی برنامه  ،کلید ( ، 42اضافه کردن یک حساب جدید) را زده  ،سپس ردیف  ، 2افزودن حساب بانک جدید  ،و حاال
مشخصات بانک مورد نظر را وارد می کنیم.

ایجادحساب هزینه
حساب های هزینه حساب هایی هستند که پول پرداختی ،به عنوان طلب و دارایی تلقی نمی گردد وهر مقدار هزینه پرداخت گردد
بالفاصله از سود تراز کسر می شود(.مانند قبوض برق ،تلفن یا هزینه پذیرایی و)...
روی صفحه اصلی برنامه ،کلید  42را زده  ،سپس ردیف ( ، 3افزودن حساب هزینه جدید) را انتخاب می کنیم.
بعدا ز آن نام حساب را وارد می کنیم و در قسمت گروه تعیین می کنیم که حساب مورد نظر هزینه  ،با تهْ حساب گِرَمی و مالی
باشد .یعنی با امکان ورود و خروج طال مانند تنظیم موجودی و یا فقط مالی باشد .
تذکر:کاربرد گروه با ته حساب گرمی ومالی برای حسابی مانند ذوب می باشد ودر اغلب موارد ته حساب مالی کاربرد دارد و
انتخاب می کنیم.
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

تفاوت حساب هزینه باسایر حساب ها
ماهیت حساب هزینه این است که هر آنچه به این حساب پرداخت می شود سوخت می شود و برگشت در کار نیست و سیستم آن را
در زیان قرار می دهد  ،یعنی یک مقدار موجودی از صندوق خارج می شود و بابت کاری هزینه می شود مانند هزینه های جاری
مغازه یا قبوض آب  ،برق  ،تلفن  ،حقوق و دیگرهزینه ها.
اغلب موارد حساب های هزینه فقط مالی و ریالی می باشند ولی مواردی مانند حساب ذوب وجود دارد که مقداری طال خارج و
وارد می شود که باهم برابر نیست و اگر مثال  300گرم طال برای ذوب ارسال و  298گرم دریافت شود و به حساب ذوب  27تومان
پرداخت شود .حاال این حساب  2گرم و 27هزار تومان بدهکار است و برای این مقدار طال و پول برگشتی در کار نیست  ،خوب
می بینیم به حساب هزینه با ته حساب مالی و گرمی نیاز داریم .

نکات مهم این بخش (حساب هزینه)
گروه یک حساب یا مشتری را از هزینه به گروه های دیگر یا بلعکس نمی توان تغییرداد زیرا:
این کار اصال اصولی نیست و سیستم  ،این اجازه را به شما نمی دهد.
زیرا تغییر ماهیت حساب از هزینه به مشتری یا هر گروه دیگر به اندازه مانده آن حساب  ،در تراز  ،تغییر ایجاد می کند و روند
جوابگوی سودآوری را یکباره به هم می ریزد و نداشتن حضور ذهن برای این تغییر باعث می شود کاربر یکباره سود خود را بدون
دلیل  ،متغیر بپندارد .
اگر به اشتباه  ،حسابی را باز کرده و گروه آن را هزینه گذاشتید  ،حال برای جبران این اشتباه به روش زیر عمل کنید :
الف) یک حساب جدید برای آن شخص باز کنید و گروه آن را صحیح انتخاب کنید .
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ب) مقدار طلب یا بدهی این مشتری را به کمک حواله از سرمایه گذار ایجاد کنید .
ج) حساب قبلی را تغییرِ نام دهید تا دو نام مشابه  ،کنارِ هم دیده نشوند و به اشتباه  ،سند در این حساب نزنید وتنها راه حل این
موضوع این است که :حساب را با طلب یا بدهی صفر کنید و بعد یک حساب جدید با گروه دلخواه ایجاد کنید و مانده آن حساب را
به این حساب منتقل کنید.

حساب کارگاهی
درصورت فعال بودن مکمل کارگاه،روی صفحه اصلی برنامه کلید  42رازده و سپس ردیف 4را انتخاب کنید ویامی توانید در صفحه
اصلی Alt+Kزده ،وارد ردیف"افزودن پرسنل کارگاهی" شده و نام شخص را وارد و سپس گروه مربوطه را به درستی انتخاب و
ثبت می کنیم(.برای کسب اطالعات بیشتر دررابطه با مکمل کارگاهی سوال253ربات را خوانده یا باشرکت تماس بگیرید)
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اصالح مشخصات یک حساب
گاهی امکان دارد موقع ایجاد حساب برای یک مشتری  ،قسمتی را وارد نکرده باشیدیا بخواهید قسمتی را تغییر دهید:هنگامی که در
صفحه اصلیِ برنامه هستید  ،باماوس بر روی مشتری  -حساب کلیک کنید و سپس اصالح مشتری  ،ردیفِ ( ، )6را انتخاب کنید.یا
می توانید عددِ ( )46را در صفحه اصلیِ برنامه بزنید .حاال شما می توانید تغییرات الزم را انجام دهید و در پایان  ،تغییرات را ثبت
نمایید ( .برای خروج از این قسمت ،کلیدِ  Escرا بزنید) .شما می توانید از قسمتِ  46در برنامه و یا هنگام ورود به حسابِ یک
مشتری روی صفحه مشخصاتِ حساب  ،کلیدِ Insertرا بزنید و واردِ قسمتِ اصالحِ مشخصات بشوید.
تذکر:در هر مرحله اصالح می توانید با کلید  F5تغییرات را ذخیره و ازاین قسمت خارج شوید.

در این تصویر شمت میتوانید اطالعاتی از جمله نام و نام خانوادگی،تلفن،گروه ،آدرس و همچنین در قسمت اطالعات
حساب،مشخصات دقیق تر را نیز وارد نمایید .و در نهایت روی قسمت ویرایش و خروج کلیک کنید.
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

طریقه ورود به حساب
روی صفحه اصلی برنامه  21را وارد می کنیم ( یعنی منوی دوم از سمت راست [ صدور /قبض /پرداخت ] و اولین گزینه )حال
نوبت انتخاب مشتری می باشد که می توانیم کد او را وارد و سپس Enterیا اگر بخشی از نام را وارد و سیستم سریعا اسم کامل
شخص مورد نظر را مقابل دیدگان ما قرار خواهد داد که می توانیم با فلش باال و یا پایین روی حساب مورد نظر قرار گیریم و با زدن
Enterبه صفحه مشخصات این مشتری وارد می شویم .
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-1پس از انتخاب مشتری و قبل از وارد شدن به قسمت دریافت یا پرداخت در این صفحه قرار می گیریم:

در تصویرباال(مشخصات دفتری)موارد زیادی وجود دارد که به آنها اشاره می شود:
در این صفحه تمامی مشخصات از قبیل نام و نام خانوادگی و نوع ارز و سقف مانده ،تفکیک حساب و مدت برگشت و مانده حساب
گرمی و ریالی دیده می شود.
در این صفحه در قسمت سمت چپ تفکیک مانده حساب ریالی و گرمی دیده می شود و قسمت های قرمز به نشانه تاخیر در
پرداخت می باشد.
در قسمت باال سمت کلید F8دیده می شود و کنار ان کلمه یادداشت و عالمت بعالوه یا یک قلم کاغذ دیده می شود.
اگر می خواهید یک یادداشت شخصی از خصوصیات و یا سالیق ویا  ...می توانید روی این قسمت کلیک کنید ( یا کلید F8را
بزنید تا صفحه یادداشت مشتری باز شود  .می توانیدیادداشت قبلی را بخوانید و آن را تکمیل کنید .عالمت بعالوه یعنی برای این
مشتری تاکنون یادداشتی ثبت نشده و عالمت قلم و کاغذ به معنی این است که برای این مشتری قبال یادداشت ثبت کرده اید .
اگر بخواهید مشخصات مشتری را اصالح کنید می توانید بر روی گزینه اصالح مشخصات کلیک کنیدیا کلید F1را بزنید .

در این صفحه می توانید روی عالمت تلگرام کلیک کنید ( گرفتن تصویر از پروفایل تلگرام ) و در صورت عضو بودی این مشتری
در ربات زرین  ،عکس پروفایل مشتری  ،در پرونده او دیده می شود و در ضمن می توانید از همین صفحه روی آیکون های موجود
در قسمت باالی عکس اطالعات تکمیلی را وارد نمایید .
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تذکر:برای دریافت تصویر از پروفایل تلگرام الزم است که یک بار تنظیمات تلگرام به صورت صحیح انجام شود .
برای انجام این تنظیمات سوال 777و سوال 616ربات را بخوانیدبا زدن Enterوارد صفحه دریافت و پرداخت جهت وارد کردن
اسناد  ،قرار می گیرید  .صفحه اصلی دریافت و پرداخت حاوی یک منوی  11ردیفه می باشد که با فلش سمت چپ و راست از
رنگ قرمز به آبی و بلعکس تغییر می یابد .رنگ آبی حالت دریافت و رنگ قرمز حالت پرداخت می باشد .برای ثبت دریافت ورود
از این مشتری  ،منو را به رنگ آبی در می آوریم.

همان طور که مالحظه می کنید در این پنجره گزینه هایی چون ورود کار ساخته ،متفرقه ،پول ،چک و...وجود دارد ،که با کلید
فلش چپ و راست میتوان حالت ورود وخروج را تغییر داد.در ضمن در باالی این پنجره میتوان حساب هایی که سند موقت دارند را
مشاهده کرد و با کلیک بر روی هر کدام می توان به آن حساب وارد شد و آن سند را تکمیل کرد و بازهمین روش به همین سند و
یا هر سند موقت دیگری وارد و آن را ثبت کرد .همچنین می توان با انتخاب  +در همان قسمت وارد حساب جدید برای ثبت سند
شد.

افتتاح حساب مبدا و انتقال از دوره قبل
اگر شما سیستم زرین را به تازگی تهیه کرده اید و می خواهید مانده حساب مشتری های خود را وارد کنید پس از ایجاد مشتری ها
در این قسمت مانند باال عمل می کنیم و در قسمت گرم  ،مانده حساب گرمی منقول از دفتر قبل و در قسمت مبلغ مانده حساب ریالی
منقول را وارد نموده و در قسمت شرح گزینه از قبل را انتخاب می کنیم .
تذکر  :اگر مانده ریالی بستانکار بود پس از قسمت گرم در ریال مبلغی تایپ نمی کنیم و سپس پنجره رابه کمک فلش سمت چپ،
آبی رنگ می کنیم .بار دوم در قسمت گرم وزنی تایپ نمی کنیم و در قسمت ریال بستانکاری ریالی مشتری را وارد و در قسمت
شرح از قبل یا شرح دلخواه را نوشته و سند را ثبت کنید .

تذکر مهم:برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد حتما سوال های 755و81ربات را به دقت بخوانید.
37

هنگام اضافه کردن مشتری :
-1برای فرد مورد نظر حساب باز میکنیم .
-2از قسمت صدور سند ( )1برنامه  ،فرد مورد نظر را انتخاب میکنیم .حساب این شخص اکنون صفر می باشد.

 -3ما میخواهیم مشخص کنیم که به طور مثال این فرد  138/2گرم طال و 152،180،000ریال پول بدهکار است.
-4پنجره اصلی را به رنگ قرمز تبدیل میکنیم ( به کمک فلشهای چپ یا راست جهت نما ) تا تمامی موارد به خروج تبدیل شود.
 -5ردیف  ( 10بدهی بابت تخفیف  /افتتاحیه و ) ....را انتخاب میکنیم .

 -6در پایین صفحه ابتدا وزن طال ( )138/2را وارد میکنیم و با کلید  Enterوارد قسمت مبلغ میشویم .

 -7در قسمت مبلغ 152،180،000ریال را وارد میکنیم و کلید  Enterرا فشار میدهیم.

 -8در قسمت شرح  ،ردیف ( 4افتتاحیه) را انتخاب میکنیم.
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همان طور که در تصویر پایین مشاهده می کنید،این ردیف در سند قرار گرفت .درصورت انتخاب افتتاحیه برنامه از ما نام
حساب دوم آن که عمال برای روال اصولی باید سرمایه گذار انتخاب شود را تعیین می کنیم(توضیحات بیشتر در سوال 818ربات
زرین)

تذکر:اگر یک نفر از طرف حساب ،ریال بدهکار وطال طلبکار بود در این صورت مانده را در دومرحله وارد می کنیم ابتدا رنگ منو
را به رنگ قرمز درمی آوریم ومقدار بدهی را وارد وسپس رنگ منو را آبی و مقدار طلب اورا وارد می کنیم ودرقسمت شرح همان
افتتاحیه انتخاب می شود وسپس ثبت سند را انجام می دهیم.
نکته :برای این که لیست کامل مشتری ها و سازنده ها به همراه ته حسابشان حتی با ته حساب صفر را مشاهده کنیم باید
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روی صفحه اصلی F11زده و ردیف "لیست مشخصات و آمار کل مشتری ها" را انتخاب کرده و سپس با انتخاب همه موارد گزارش
را ایجاد می کنیم.

تذکر مهم:برای شکل گیری حساب ها به صورت صحیح درابتدای کار با برنامه ،سوال شماره  81ربات را به دقت بخوانید.
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فصل دوم
( اجناس ساخته )
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ورود کار ساخته از سازنده یا بنکدار
برای ورود و خروج کار ساخته ابتدا برای مشتری های خود یا افرادی که از آن ها کار دریافت یا پرداخت میکنیم حساب
بازمیکنیم .
مثالً میخواهیم از شرکتی به نام زرین که سازنده است مقداری انگشتر دریافت کنیم:
-1ابتدا برای این فرد حساب باز میکنیم ( .اگر برای این شخص قبال حساب باز نکرده بودیم)
-2پس از باز کردن حساب  ،وارد حساب این شخص میشویم برای ورود به حساب این شخص در قسمت صدور سند ( )21اسم این
فرد یا حروف اول آن را تایپ کرده و کلید  Enterرا فشار میدهیم.
 -3پس از ورود به حساب این شخص پنجره را با فلش های سمت چپ و راست جهت نما به رنگ آبی تبدیل میکنیم.
تذکر :اگر برای اولین مرتبه ای باشدکه ازیک مشتری کاردریافت می کنیم  ،یا به مشتری،کارساخته ای پرداخت می کنیم ،هنگامی
که روی ورود یا خروج کار ساخته کلید  Enterرا فشار دهیم لیست اصلی کارهای ساخته دیده می شود.
پنجره ای باز میشود که اسم کارهای ساخته را نشان میدهد .این پنجره کارهایی که نشان میدهد بین تمام حسابها مشترک است و
در تمام حسابها دیده میشود و شما میتوانید از این لیست کلی ،اسم کارهایی راکه برای این شخص ساخته اید بردارید.

برای اینکه کار مورد نظر ،مثالًانگشتر را انتخاب کنیم با فلش های باال و پایین جهت نما بر روی انگشتر آمده و کلیدEnterرا فشار
میدهیم.
تذکر:1اگرکار مورد نظر شما وجود نداشته باشد با کلید+آن ر ا به لیست اصلی اضافه کنید.
تذکر :2اگر تعداد کارها زیاد بود می توان از قسمت جست وجو که درباالی همین صفحه قرار دارد بخشی از نام کار را وارد کنیم.
تا نام مورد نظر بسیار سریع در جدول مقابل ،دیدگاه شما قرار گیرد.
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-5حاال درپنجره آبی رنگ برروی نام مورد نظر (مثال انگشتر)Enterرا فشار می دهید.
در پایین صفحه برنامه از شما وزن انگشتر را سؤال میکند  ،وزن انگشتر را وارد میکنید مثالً ( )89/32و کلید  Enterرا فشار
میدهید.
-6سپس از شما اجرت انگشتر را سؤال میکند که شما میتوانید در اینجا قیمت اجرت یک گرم(به طور مثال50/0 00ریال) اجرت
کل کار را و بعد از اجرت فلش باال را می زنید ودرصد (به طور مثال  )%10را وارد می کنید.

بالفاصله وزن انگشتر وفی آن در جدول قرار می گیرد و برنامه اماده ثبت کار ساخته بعدی می گردد(.بازدن ،Espپنجره دفتر فی
بسته می شود).

همان طور که مالحظه میکنید که ردیفی با شماره  1ایجاد شده است و در قسمت شرح  ،نوع کار (انگشتر) را نشان میدهد و در
مقابل آن ،وزن النگو را نوشته و در قسمت فی  ،اجرت یک گرم انگشتر ( همان 50/000ریال ) را نوشته  ،ودرقسمت مبلغ ،اجرت
کل(4/466/000ریال) را حساب کرده است که از ضرب وزن در فی کار ساخته به دست آمده است و ردیف ،2درصد کار را نشان
می دهد .مبلغ و وزن بستانکار یعنی آن شخص از شما طلبکار است که با بس مشخص می گردد.
-7برای پایان و ثبت نهایی سند بر روی ردیف آخر ( پایان سند) ،قرارمی گیریم و کلید
 Enterرا فشار می دهیم.
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در این مرحله و قبل از ثبت نهایی پنجره ای باز میشود ،گزینه اول ( شماره سند ) وگزینه آخر ثبت نهایی سند میباشد که اگر
نخواهیم شماره یا تاریخ ثبت سندرا عوض کنیم روی گزینه آخر رفته و ثبت نهایی سند را انتخاب می کنیم.

تذکر:اگر بخواهیم تغییر تاریخ دهیم گزینه ،2وبرای حواله به حساب دیگر گزینه ،3برای حذف براساس شماره وردیف گزینه 5
وبرای اصالح وتغییرات گزینه های دیگر و اگر هیچ تغییری الزم نیست ،گزینه آخر (ثبت نهایی)سندرا انتخاب می کنیم.
برنامه از شما شماره سند را سؤال میکند  ،شماره سند را وارد نمایید مثالً ( )60و کلید  Enterرا فشار دهید .

پس از مشخص کردن ثبت کننده وزدن  Enterسند به صورت نهایی ثبت می گردد و در این حالت جدول موجودی ها دیده می
شود که این به معنی ثبت قطعی ونهایی این سند می باشد(.برای کسب اطالعات بیشتر سوال 25ربات را مطالعه کنید)

تذکر:می توان درقسمت تنظیمات تعیین کرد که در پایان هر سند نام ثبت کننده ونام دریافت کننده فاکتور نیز گرفته و ثبت
ونگهداری شود.
نکته:هنگام خروج با دریافت کارساخته  ،یک عدد زیر قسمت ( فیلد ) وزن به صورت کم رنگ و خاکستری دیده می شود که
مقدارموجود آن مدل را نشان می دهد اما هنگام مرجوع  ،این عدد تغییر می کند و مقدار موجودی را نشان نمی دهد زیرا:
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در هنگام دریافت یا پرداخت کار ساخته مهم است که مقدار موجودی را بدانیم  ،ولی هنگام مرجوع مهم دانستن مقدار خرید
مشتری می باشد که مطلع شویم چقدر برده  ،تا مبادا مرجوع  ،بیشتر از مقدار برده اش شود .
بنابراین در ویرایش های جدید ،سیستم هنگام مرجوع  ،وزن برده ی مشتری را در مدت ( اخیر ) در زمان مشخص ( مثال  60روز
اخیر ) را نشان می دهد  .این مدت نیز در قسمت تنظیمات( )Alt+F12قابل تغییر است .

دریافت موجودی از سرمایه گذار
در این مرحله باید موجودی های واقعی و درست در سیستم زرین شکل گیرد.
ابتدا لیست صحیحی از موجودی های واقعی مغازه تهیه می کنیم ( که شامل لیست کارهای ساخته به تفکیک با اجرت و فی درصد
صحیح و ریز متفرقه و آبشده و وجه نقد و چک ها و سکه ها ) سپس وارد حساب سرمایه گذار می شویم و این موجودی ها را از
سرمایه گذار دریافت می کنیم .

نکته مهم  :جهت آشنایی کامل با نحوه شروع به کار به صورت اصولی و وارد کردن دقیق اطالعات از ابتدا
در برنامه زرین میتوانید سوال های  600تا  606در ربات زرین را مطالعه کنید)
در مقطعی هم ممکن است شما مدتی با سیستم کار کرده باشید و در موجودی ها در کارساخته ،متفرقه و نقد اختالف دارید که
می توانید از قسمت  15برنامه استفاده نمایید.
روی صفحه اصلی زرین گزینه  15را انتخاب می کنیم.
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با زدن  Enterصفحه زیر دیده خواهد شد.

-1رویت وتنظیم وتعقیب ریز طالی ساخته :برای تغییر وزن یک یا چند مدل و تصحیح اوزان و تعداد روی ان ردیفEnter
می زنیم و وزن و تعداد صحیح را وارد می کنیم.
سیستم با ثبت سند به صورت اتوماتیک در تنظیم موجودی مقداری تفاوت را دریافت یا پرداخت می کند تا به وزن مورد نظر شما
برسد  .پس از پایان کار با  Escاز این قسمت خارج شوید شما می توانید به حساب تنظیم موجودی بروید و سند های زده شده
توسط سیستم را ببینید الزم به ذکر است به اندازه وزن بدهکار یا بستانکار شده قبل و بعد از این مرحله سود یا زیان به همان اندازه
تغییر در موجودی نیز تغییرمی کند  .البته برای تنظیم فی و درصد صحیح از قسمت  47برنامه استفاده کنید .بطور مثال  :وزن کار
ساخته (انگشترکالسیک)را سیستم به ما 120گرم نشان می دهد اما وزن واقعی سیستم  150گرم است پس آن را به وزن گرم150
تغییر می دهیم ؛ سیستم به صورت اتوماتیک  30گرم انگشترکالسیک در حساب تنظیم موجودی دریافت می کند تا اعداد واقعی را
در آمار موجودی های کارساخته نشان دهد .

تذکر  :بهتر است که بعد از تنظیم موجودی حساب تنظیم موجودی را از طریق طلب یا بدهی حساب تنظیم موجودی صفرکنید .بعد
از تنظیم موجودی ها و تعیین دقیق سود  ،حساب تنظیم موجودی باید همواره صفر باشد مگر مواردی که کسری به وجود آید و
علت آن را هم ندانیم که در این صورت این مقدار مستقیماً در سود یا زیان دیده خواهد شد .
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-2رویت وتنظیم وتعقیب طالهای آب شده:در این قسمت می توانید ازوزن دلخواه تا وزن دلخواه را به حساب تنظیم موجودی یا
هر حساب سوخت دیگری ارسال کرد تا طالها و آبشده هایی با این اوزان از موجودی خارج شود.
-3رویت وجه نقد موجود وتنظیم آن:به طور مثال در برنامه وجه نقد را 100/000/000ریال نشان می دهد اما واقعیت این است
که وجه نقد 80/000/000ریال است .آن را به مبلغ 80/000/000ریال تغییر میدهیم و20/000/000ریال درحساب تنظیم موجودی
دریافت می کند.
-4موجودی گیری همراه با قاب ها:زرین این امکان را به شما می دهد برای جلوگیری از اتالف وقت مشتری در ابتدا قیمت طال را
همراه با قاب محاسبه کرده ودرنهایت وزن قاب را از طال کم می کند و وزن کلی طال را نشان می دهدکه جهت کسب اطالعات
بیشتر از این مکمل و ویژگی های آن با شرکت تماس حاصل فرمایید ویا سوال 254ربات را مطالعه فرمایید.

کارساخته سنگ دار
بعضی از کارهای ساخته سنگ دارند و چون این سنگ ها بزرگ هستند  ،وزن سنگها را از طال کم میکنیم و پول سنگ را حساب
میکنیم .برای ورود و خروج چنین کارهایی به صورت زیر عمل میکنیم:
-1وارد حساب شخصی میشویم که میخواهیم طال را به او پرداخت کنیم.
-2سپس از پنجره اصلی ردیف اول خروج کار ساخته را انتخاب میکنیم.
-3اگر اولین بار باشد که به این شخص ،کار ساخته میفروشیم (پنجره کلی کارهای ساخته) باز میشود ولی اگر چنین نبود ،ردیف
«افزودن به موارد فوق» راانتخاب می کنیم وکارساخته مورد نظررا انتخاب می کنیم.
-4از پنجره لیست کارهای اصلی ساخته گزینه آخریعنی «افزودن به موارد فوق» را انتخاب میکنیم.
-5سپس نام کار ساخته سنگ دار را وارد می کنیم مثال (دستبند فیروزه) ،سپس برای اینکه مشخص کنیم این کارسنگ دار است
گروه اجناس را (سنگ) انتخاب می کنیم  ،سپس بقیه موارد را وارد می کنیم تا کار ساخته ثبت شود.
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

-6ورود یا خروج کارساخته وزن اصلی کار(وزن طال)راوارد می کنیم .
 -7اجرت هرگرم را وارد می کنیم.
-8سپس وزن سنگ را وارد می کنیم.
-9درمرحله بعد پول سنگ را وارد می کنیم.
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-10همان طور که در تصویر مشاهده می کنید  ،وزن سنگ از وزن طال کم شده و مبلغ به سنگ به اجرت اضافه می شود .

با این ترتیب مانند عکس نمونه (95/50گرم)را بدهکار می شود.
-11ودرنهایت سند راثبت می کنیم.

ورود وخروج کارساخته به صورت تعدادی (اجرت تعدادی)
ابتدا وارد حساب فرد مورد نظر میشویم که میخواهیم کار اجرت عددی را از او دریافت کنیم .سپس ،ورودِ کارِ ساخته را انتخاب
میکنیم و نوع کار  ،مثالً «پالک ظریف» را انتخاب میکنیم.
تذکر مهم  :حتماً باید گروه اجناس برای کار ساخته مورد نظر را « اجرت تعدادی»  ،انتخاب کنیم.
وزن کار و سپس اجرت هر عدد را وارد میکنیم  ،امّا کلیدِ Enterرا فشار نمیدهیم .برای اینکه بگوییم این کار  ،عددی است و
اجرت آن باید به صورت عددی محاسبه شود ،کلید سمت چپ را فشار میدهیم تا وارد قسمتِ تعداد شویم .سپس تعداد کار ساخته را
وارد کرده و کلیدِ Enterرا فشار میدهیم.و با زدنِ  ، Enterاُجرت به صورت عددی محاسبه می شود.

خرید و فروش سکه و کارهای تعدادی
از امکانات دیگر برنامه زرین  ،خرید و فروش سکه و یا اجناس تعدادی و عددی میباشد .
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برای این کار به صورت زیر عمل میکنیم :
-1ابتدا وارد حساب فرد مورد نظر می شویم .ردیف اول ورود کار ساخته را انتخاب می کنیم و کلید  Enterرا فشار میدهیم.
پنجره دفتر فی باز می شود.
 -2در مرحله بعد افزودن به موارد فوق ( )+را انتخاب میکنیم.
-3پنجره ای باز میشود که اسم کارهای ساخته را نشان میدهد .این پنجره کارهایی که نشان میدهد بین تمام حسابها مشترک
است و در تمام حسابها دیده میشود.

-4اگر سکه مورد نظر شما وجود نداشته باشد با انتخاب ردیف آخر (افزودن به موارد فوق) پنجره اضافه کردن کار ساخته باز
می شود.در قسمت نام اجناس  ،نام سکه را مینویسیم( مثال سکه تمام امامی ).در قسمت فی خرید قیمت روز سکه را وارد میکنیم .
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حتماً باید گروه اجناس را « سکه-تعدادی -عددی » انتخاب کنیم.

-5و در آخر ،کلید  Enterرا فشار می دهیم تا سکه به لیست کارهای ما اضافه شود  .سپس در پنجره  ،سکه را انتخاب میکنیم .

-6از پنجره آبی رنگ  ،سکه را انتخاب میکنیم .
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 -7برنامه در قسمت پایین صفحه از شما تعداد سکه های خریداری شده را سوال میکند  .تعداد را وارد میکنیم  ،مثالً  3عدد.
 -8آن را به لیست اصلی اضافه کنید .

-9سپس در قیمت واحد ،قیمت خرید سکه را وارد می کنیم(یعنی15/000/000ریال)

 -10همان طور که دیده میشود  3عدد سکه دریافت کرده ایم که پول آن 45/000/000ریال شده است .
 -11حاال به وسیله خروج وجه نقد پول سکه ها را پرداخت میکنیم.
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

-12ودرنهایت سند را ثبت می کنیم( .توضیحات بیشتر در سوال  94ربات زرین)
با این روش ،انتخاب گروه اجناس« سکه-تعدادی -عددی»میتوان هرجنسی را بصورت عددی خریدوفروش کرد .

کارساخته پالستیک هم اندازه
گاهی اوقات کاری را از مشتری دریافت یا به مشتری پرداخت می کنیم که در پالستیک های کوچک و شفاف بسته بندی شده است
والزم است در هنگام ثبت سند وزن پالستیک ها را از طال کم کنیم .برای ورود و خروج چنین کارهایی به صورت مثال زیر عمل
میکنیم:
-1وارد حساب شخصی میشویم که میخواهیم طال را به او پرداخت کنیم.
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-2سپس از پنجره اصلی ردیف اول خروج کار ساخته را انتخاب میکنیم.

-3اولین بار باشد که به این شخص ،کار ساخته میفروشیم پنجره ای باز می شود وکار ساخته مورد نظر را انتخاب می کنیم ولی اگر
چنین نبود« ،افزودن به موارد فوق» راانتخاب می کنیم.

اگر کار ساخته مورد نظرشما وجود نداشته باشد با انتخاب ردیف آخر (افزودن به موارد فوق)پنجره اضافه کردن کار ساخته باز
می شود.درقسمت نام اجناس کار ساخته مورد نظر را می نویسیم .به طور مثال (انگشترورساچی)درقسمت فی فروش مبلغ مورد نیاز
را وارد می کنیم.وحتما گروه اجناس را ((وزن پالستیک دار)) انتخاب می کنیم(.توضیحات بیشتر در سوال  685ربات)
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-4سپس اجرت هرگرم وهمچنین وزن وتعداد پالستیک را وارد می کنیم.

ودر نهایت سندرا ثبت می کنیم(.به این ترتیب با توجه به وزن وتعداد پالستیک محاسبه شده و از وزن کل کسر می شود)

ورود و خروج (کار مزد بسیار باال ) مانند جواهرات
اگر شما به صورت گسترده و دقیق در کار جواهرات هستید و هر روز با خرید و فروش جواهرات سر و کار دارید به شما توصیه
می شود که از مکمل جواهرات برنامه زرین استفاده نمایید چرا که در مکمل جواهر به طور کامل و دقیق به محاسبه این مقوله
پرداخته شده است  .اما اگر به صورت محدود و جزئی مبادرت به خرید و فروش ( جواهر ) می کنید  ،باید ورود وخروج کار
ساخته را با اجرت باال در نظر بگیرید  .وزن واجرت انگشتر جواهر به صورت زیر می باشد.

بازدن  Enterبرروی اجرت یا مبلغ فروش ،پنجره ای باز می شود که ازبین 5ردیف زیر گزینه دوم را انتخاب می کنیم.
عالمت && در جلوی ردیف نیزیعنی  :هر چند که این عدد بسیار بسیار بزرگ یا بسیار بسیار کوچک باشد .
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نحوه سند آن به صورت زیر می باشد:

کاربرد اجرت (فی) یا درصد منفی:
گاهی اوقات پیش می آید که به خاطر سنگ های نه چندان قیمتی  ،کار با پالستیک یا هر چیز دیگری که به وزن طال اضافه شده و
با احتساب به آن وزن نهایی به عنوان طال در محاسبه اعمال می شود  ،توافقی بین سازنده یا طرف های حساب صورت می گیرد که
اجرت یا درصد را کمتر ،صفر و یا حتی منفی محاسبه می کنند که در این حالت سازنده در قبال اجرت بدهکار می شود (زیرا وزن
طال با احتساب به وزن دیگر موارد دریافت یا پرداخت شده است )

56

ورود یا خروج کارساخته با درصد منفی :
مانند خروج یا ورود کار ساخته با درصد با فلش باال وارد قسمت درصد شده ،ابتدا عالمت منها ( )-را زده سپس عدد مورد نظر را
وارد می کنیم.
همانطور که در مثال پایین دیده می شود  150گرم انگشتر با اجرت هرگرم  5000تومان و اجرت منفی  3درصد دریافت شده و در
نتیجه این حساب به خاطر داشتن درصد منفی 4/50گرم بدهکار شده است.

ورود یا خروج کار ساخته با اجرت منفی:
مانند ورود یا خروج کار ساخته است با این تفاوت که در اجرت ،منها را زده سپس اجرت را وارد می کنیم.
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چگونگی فروش  1قطعه طال در طال فروشی
به دو شکل می توان انجام داد:
به عنوان مثال:قیمت نهایی  12/5گرم النگو با احتساب اجرت ودرصد سود 26/000/000ریال می شود،درقسمت وزن  12/5ودر
قسمت مبلغ 26/000/000را وارد می کنیم سیستم به صورت خودکار ارزش طال و اجرت سود را محاسبه و تفکیک کرده و قیمت
را محاسبه و در حساب اعمال می کند.
الزم ب ه ذکر است که در چاپ فاکتور اجرت و سود (ردیف اول) و مبلغ طال (ردیف دوم) با هم ادغام شده و یک عدد بر روی
فاکتور چاپ خواهد شد.
نمونه آن به صورت زیر می باشد:

یک امکان بسیار مهم برای طال فروشان بدون نیاز به ماشین حساب و محاسبه قیمت توسط سیستم
وارد حساب مورد نظر شده  ،و سپس در قسمت خروج کارِ ساخته  ،کارِ مورد نظر را انتخاب می کنیم.
در قسمت وزن  ،وزن کار و وارد کرده اما به جای کلیدِ Enterفلش باال را فشار میدهیم تا وارد قسمتِ درصد شویم  .اگر عددِ 7
نوشته شود به معنای محاسبه ی سود  7درصد میباشد،سپس بر روی آن کلیدِ Enterرا فشار می دهیم و اجرت کار را وارد می کنیم
که پس از زدن  Enterبرنامه با توجه به قیمت روز طال که تعریف کرده و درصد سود و اجرت ،قیمت کل را محاسبه و پیشنهاد
می دهد که با انتخاب تسویه یا مانده مانند قبل در حساب اعمال می شود.
تذکر  :شما می توانید درصدهایی مانند  7.5یا هر عدد اعشاریِ دیگر را نیز وارد کنید .

به طور مثال وزن دستبند 6/7با اجرت  90/000ریال و سود %7می باشد.
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قیمت پیشنهادی توسط سیستم اعالم می شود و در صورت دریافت وجه به صورت نقد ازبین 5گزینه ،گزینه اول(تسویه)را انتخاب
می کنیم .

نکته:1محسابه قیمت پیشنهادی:

(فی طال +اجرت کارساخته) ×وزن کارساخته خارج شده = %7 +قیمت پیشنهادی
نکته:2یکی دیگر از امکانات نرم افزار زرین این است که پس از وارد کردن وزن واجرت هر گرم توسط طال فروش(خرده فروش)
به صورت خودکار و پیش فرض  7یا هر مقدار دلخواه درصد سود را محاسبه نماید و قیمت فروش را پیشنهاد دهد برای بهره گیری
از این امکان به صورت زیر عمل کنید:
وارد قسمت تنظیمات Alt+F12شده و در قسمت جستجو ،سود را تایپ می کنیم سپس ردیف سوم ( درصد پیش فرض سود در طال
فروشی) را  7وارد می کنیم.
*البته با این روش فقط در حساب نقدیبه این ترتیب عمل می شود.
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

طریقه فروش کارساخته به صورت نقدی و دریافت پول ( مخصوص خرده فروشان )
بعضی اوقات الزم نیست برای تمامی مشتری های خود حساب ایجاد کنید و تمامی این حساب ها را در حساب نقدی ( کد  ) 63ثبت
کنید و در پایان در قسمت تحویل گیرنده نام و تلفن مشتری را بنویسید.البته اگر دوست دارید اطالعات بیشتری از این مشتری ثبت
نمایید  ،در این صورت دکمه  Insertرا بزنید و صفحه گسترده ای باز می شود که اطالعات دقیق تری را از خریدار می توانید ثبت
کنید  .برای جستجو در اطالعات خریداران نقدی از کلید F3روی صفحه اصلی برنامه کمک بگیرید.

تذکر  :اگر مقداری از حساب خریدار به صورت نسیه بماند ،در این صورت حتما برای این مشتری حساب ایجاد کنید و در حساب
او ،سند را ثبت کنید.
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به طورمثال:پنجره اصلی را به رنگ قرمز (خروج )تبدیل می کنیم سپس کارساخته موردنظر (به طور مثال آویز)را انتخاب
می کنیم.وزن سپس در قسمت اجرت (مبلغ کل یعنی 22/240/000ریال را وارد می کنیم) مانند نمونه تصویر پایین :

بعداز وارد کرد کردن مبلغ کل  ،کلید  Enterرا فشار می دهیم و ازبین  5گزینه زیر گزینه اول (تسویه) را انتخاب می کنیم .زیرا
می خواهیم این حساب تسویه شده و مبلغ به صورت خودکار به صورت وجه نقد دریافت شود ولی اگر قرار است از بدهی شخص
کسر شود ،یا مشتری می خواهد طالی متفرقه ای بفروشد که از آن کسر شود و یا از طریق کارت بانکی پرداخت کند،ردیف آخر
مبلغ مانده را انتخاب می کنیم.

در نمونه صفحه ای که می بینیم ابتدا در ستون فی اجرت و سود  1گرم و در قسمت مبلغ کل،جمع آن با توجه به وزن دیده شده ،در
ردیف بعدی نیز مبلغ  1گرم طال و نهایتا جمع ارزش طالی آن کار دیده می شود.

همان طور که در تصویر باال مشاهده می کنید ،برنامه بالفاصله انگشتر را فروخته  ،و پولی میکند و پول طال و اجرت را دریافت
میکند و حساب صفر میشود ودرنهایت سند را ثبت می کنیم.
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فروش کار ساخته برای افرادی که مقداری ازحساب یا کل حساب آن ها باقی میماند
زمانی که طالیی را میفروشیم بعضی از افراد پول طال راکامل پرداخت میکنند و حسابشان تسویه میشود  ،اما افرادی هم هستند که
معموال همه یا مقداری از حساب آنها باقی میماند.

نحوه انجام آن مانند مثال قبلی (تسویه) است با تفاوت این که ازبین  5گزینه زیر گزینه آخر(مانده) را انتخاب می کنیم.
نمونه سند آن به صورت زیر می باشد:

:

ورود وخروج کارساخته با عیار باال
ممکن است کار ساختهای که میخواهیم دریافت یا پرداخت نماییم عیاری غیر از  750داشته باشد ،ابتدا در قسمت افزودن هنگام
وارد کردن مشخصات کار،مثال عیار را  875تعریف می کنیم و میخواهیم از شخصی دریافت کنیم که وزن آن کار
(103/13گرم)،اجرت یا مبلغ خرید(250/000ریال)ودرصد سود آن ()%7می باشد.
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در محاسبه سند به صورت زیر عمل می شود و در ردیف وزن ابتدا وزن ترازویی به  750تبدیل شده و قیمت محاسبه می شود.

ورود یا خروج کار ساخته درصددار
برای ورود کارهای ساختهای که درصد دار است به صورت زیر عمل میکنیم :

وارد حساب مورد نظر و سپس در قسمت ورود یا خروج کار ساخته کار مورد نظر را انتخاب می کنیم.
در قسمت وزن  ،وزن کار و در قسمت اجرت  ،اجرت کار را وارد میکنیم ،اما کلید Enterرا فشار نمیدهیم.
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کلید فلش باالی جهت نما را فشار میدهیم تا وارد قسمت درصد شویم .

همان طور که مشاهده میکنید اگر عدد  3نوشته شود به معنای سه درصد میباشد .یعنی کار خود را با  %3دریافت میکنید  ،سپس
کلید  Enterرا فشار دهید .
تذکر : 1شما می توانید درصدهایی مانند  2/5یا هر عدد کسری دیگر را نیز وارد کنید .
تذکر:2دریافت کار ساخته از سازنده ،درصد وارد شده جایگزین درصد لیست 47جهت بهره وری درست در محاسبه ارزش درصد
ترازمی شود.

همان طور که در تصویرمشاهده میکنید در ردیف  1کار را دریافت کرده است و در ردیف ،2درصد کار عمل کرده است.
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فصل سوم
( متفرقه  ،آبشده و شرطی )
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ورود وخروج متفرقه
اگربخواهیم طالی متفرقه ای را ازشخصی دریافت کنیم به صورت زیر عمل میکنیم:
-1وارد حساب شخص مورد نظر میشویم.
-2پنجره را به رنگ آبی (ورود) تبدیل میکنیم(به کمک فلش چپ و راست ).
-3ردیف دوم(ورود متفرقه) را انتخاب میکنیم و بر روی آن کلیدEnterرا فشار میدهیم.
-4سپس وزن و عیار را وارد می کنیم.

نکته :1برنامه به طور پیش فرض  ،عیار  740را به شما پیشنهاد میکند ومی توانید عیار پیش فرض را در قسمتAlt + F12برنامه
تغییر دهید(به طور مثال عیار از 740به  735تغییر دهید).

-5پس از وارد نمودن عیار کلید Enterرا فشار دهید.
نکته : 2برنامه به صورت خودکار  ،وزن اصلی را تبدیل به 750کرده و در حساب گرمی این فرد عمل میشود.
همان طور که مالحظه میکنید در سندی که تشکیل شد ،در ردیف اول و در قسمت شرح  ،وزن طالی متفرقه دریافتی و در کنار آن
عیار آن ( )740نوشته شده و در قسمت وزن  750گرم وزن طالی تبدیل شده به  750را نشان میدهد.
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خرید طالی متفرقه ( سبک طال فروش )
امکان دارد شما بخواهید مقداری طالی متفرقه را از شخصی بخرید و در مقابل به او پول پرداخت نمایید ،برای خرید این مقدار طال
بعد از وارد کردن وزن و عیار فلش باالی جهت نما را فشار می دهیم تا وارد قسمت خرید طال می شویم سپس یا مبلغ کل جهت خرید
را جدا محاسبه کرده و وارد می کنیم و یا مظنه مثقال یا گرم را داده و اجازه می دهیم سیستم قیمت را با توجه به مظنه روز محاسبه
کرده و پیشنهاد دهد .بعد از زدن  enterپنجره ای مانند عکس زیر باز شده در صورتی که مبلغ را به صورت وجه نقد به شخص
پرداخت کرده ایم مبلغ تسویه را انتخاب می کنیم که برنامه به طور خودکار وجه نقد را در ردیف بعد از پولی خروج می کندو در
صورتی که می خواهیم در حساب بدهکار بماند مبلغ مانده را انتخاب می کنیم .

نحوه عمل کردن برنامه

خرید طالی متفرقه از افرادی که قبالً بدهکار بوده اند
مشتری از قبل به شما پول بدهکار است و حاال مقداری طالی متفرقه آورده وقصد فروش آن را داردتا ازحساب اوکم کنید.
به طور مثال  :این مشتری از قبل 159/000/000ریال پول بدهکار است و حال70/53گرم طالی متفرقه آورده که ما آن را با قیمت
119/000/000ریال میخریم.ودر نهایت مانده بدهی مشتری به شما 40/000/000،ریال می باشد.
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نحوه سند آن به صورت زیر می باشد:

ورود و خروج طالی آبشده
ورود طالی آبشده تقریباً مثل ورود متفرقه میباشد و طریقه کار آن به صورت زیر میباشد :
در قسمت وزن طالی آبشده  ،وزن طالی دریافتی را وارد کنید ،سپس عیار طالی دریافتی را وارد کرده وکلید  Enterرا فشار
میدهیم اگر می خواهید شناسنامه مشخصات این طال به طورکامل ثبت شود و معلوم باشد که این طال در کدام موسسه ری گیری
عیار سنجی شده  ،در این صورت پس از وارد کردن عیار ،کلید فلش پایین یا چپ را بزنید و موسسه مورد نظر را انتخاب کنید .
(در صورت نیاز به اضافه کردن نام ری گیری روی تصویر چرخ دنده زیر لیست کلیک کنید)سپس شماره ی پاکت ری را وارد
می کنیم.
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مالحظه میکنید که وزن طالی دریافتی در سند قرار گرفت و وزن آن تبدیل به طال با عیار  750شد.

خروج طالی آبشده تقریباً مثل دریافت آن است البته با کمی تفاوت و طریقه کلی کار به صورت زیر میباشد:
-1وارد حساب فردی میشویم که میخواهیم به او طالی آبشده خارج کنیم.
-2پنجره اصلی را به رنگ قرمز تبدیل کرده تا تمام موارد به خروج تبدیل شود .
-3گزینه ( 3خروج آبشده) را انتخاب کرده و بر روی آن کلید  Enterرا فشار میدهیم .همان طور که میبینید پنجره ای با لیست
طالهای ابشده ی موجود باز میشود.

اگر شما طالی آبشدهای قبالً از اشخاص یا حساب ها گرفته باشید در این لیست دیده میشود و شما میتوانید با فلشهای باال و پایین
جهت نما روی طالی آبشده مورد نظر رفته و با کلید  Enterآن طال را انتخاب کنید.
تذکر :هنگام خروج  ،عیار را ازشما سوال نمی کندزیرا قبال هنگام ورود،عیار راثبت کرده است.
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نکته:1در لیست آبشده ها بعضی ردیف ها به رنگ بنفش می باشند؛ علتش این است که حتما تاریخ دریافت آن آبشده به بیش از
 7روز برمی گردد ودر قسمت تنظیمات باالی همین پنجره می توانید مقدار روز آن را تغییر دهید.
نکته :2برای دیدن موجودی متفرقه وآبشده در صفحه اصلی برنامه  alt+uرا میزنیم و می توانیم لیست موجودی آبشده و متفرقه را
رویت کنیم .

نکته  : 3در صورت خرج کردن بخشی از طالی آبشده یا اصطالحا قیچی کردن قسمتی از آن بعد از انتخاب طالی مورد نظر در
قسمت وزن،وزن خارج شده به این حساب را وارد می کنیم و الباقی این طالبعد از کسر این تیکه خرج شده در صندوق می ماند.

(عکس مربوط به صفحه قبل)

ورود و خروج طالی آبشده شرطی
ورود طالی آبشده شرطی :
آبشده ای که هنوز عیارآن مشخص نشده را شرطی می نامیم  .پس از دریافت شرطی سیستم تا زمانی که جواب شرطی داده نشده
عیار را در حساب  750درنظر می گیرد و برای وارد کردن و بعد از مشخص شدن جواب و وارد کردن آن از قسمت  23برنامه به
طور خودکار تفاوت بین عیار داده شده با عیار  750را در حساب یا حساب هایی که آن طال دریافت و پرداخت شده به عنوان سند
مجزا جواب ری در پرونده شخص محاسبه و اعمال می کند.
نمونه عکس از ورود آبشده شرطی :
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خروج طالی آبشده شرطی :
بعد از انتخاب( خروج آبشده شرطی) در حساب مورد نظر پنجره آبی رنگی باز میشود که تمام طالهای شرطی ای که قبالً گرفته
بودیم را نشان میدهد.

طالی مورد نظر را انتخاب کرده و همان طورکه میبینید طالی شرطی خارج شده در سند قرار گرفت  .مانند طالی آبشده در
صورت خرج کردن بخشی از طالی آبشده شرطی یا اصطالحا قیچی کردن قسمتی از آن بعد از انتخاب طالی مورد نظر در قسمت
وزن،وزن خارج شده به این حساب را وارد می کنیم و الباقی این طال بعد از کسر آن تیکه ازطال خرج شده در صندوق می ماند.
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ورود طالی متفرقه شرطی..
متفرقه شرطی را از قسمت دریافت آبشده و در لیست ری گیری ها انتخاب می کنیم و مانند طالی شرطی در حساب  750عمل شده
و در قسمت  23میتوان عالوه بر جواب ری  ،کسر ذوب آن را نیز وارد کرد تا در حساب و موجودی اعمال شود.

جواب شرطی ( ورود جواب شرطی )
مشخص کردن جواب ری  :هنگامی که در صفحه اصلی برنامه قرار داریم ردیف ( 2صدور/قبوض/سند)،سپس ردیف ( 3مشخص
کردن جواب ری) را انتخاب می کنیم.جواب یکی از طال ها مشخص شده  ،و شما میخواهید جواب آن را وارد کنید تادر حساب
مشتری اعمال شده و ته حساب ا اصالح شود .برای پاک کردن جواب ری و اصالح جواب ری می توان در دفتر روزنامه یا لیست
حساب یا حساب هایی که شرطی را دریافت یا پرداخت کرده ایم سند مربوط به جواب ری را با صفحه کلید  DELحذف کرد.
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دیدن جواب ری
در صفحه اصلی برنامه (22دیدن جواب ری) رازده وگزارش شامل جواب ری های داده شده را مشاهده می کنیم.

ذوب طالی متفرقه و چگونگی ثبت سند آن
ابتدا یک حساب با نام ذوب و گروه با سوخت (هزینه گرمی مالی) ایجاد می کنیم .سپس در این حساب وزن طالی متفرقه ای را که
برای ذوب فرستاده بودیم به این حساب پرداخت می نماییم .درمرحله از قسمت ورود آبشده مقدار طالیی که از ذوب آمده است
را دریافت می نماییم .
نکته  :اگر عیار آن مشخص نبود آن را به صورت شرطی دریافت می کنیم .
اصوال وزن دریافت از ذوب  ،کمتر از پرداخت می باشد و معموال این حساب بدهکار می ماند و اگر جواب ری باال باشد ،در این
صورت مقدارِ ضرر  ،کمتر می گردد.
توجه داشته باشید  ،اگر حساب ذوب  ،مقداری طال بدهکار باشد  ،یعنی این مقدار طال ضرر مغازه می باشد.
تذکر :چون حساب شما از جنس سوخت انتخاب شده  ،لهاذا ضررِ یا منفعتِ فرایند ذوب  ،بالفاصله در سودِ تراز اِعمال می شود.
نحوه ثبت سند آن به صورت زیر است:
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همانطور که دیده میشود این حساب  1/88طال به ما بدهکار شد که این زیان ما در این ذوب میباشد.

تبدیل متفرقه به ساخته و بالعکس
برای تبدیل متفرقه به ساخته ابتدا یک حساب به نام "ساخته به متفرقه و بالعکس" ایجاد کرده ابتدا در این حساب متفرقه مورد نظر
را با عیار  750خارج کرده و سپس کار ساخته به همان وزن دریافت می کنیم .در صورت تعیین عیاری غیر از  750مابه تفاوت
عیاردر مانده گرمی حساب می ماند.درصورتی هم که بخواهیم ساخته ای را از موجودی ساخته خارج کنیم و جز متفرقه هایمان
بیاوریم ابتدا در همین حساب ساخته مورد نظر را به همراه اجرت خارج کرده ،سپس به همان مقدار وزن متفزقه وارد می کنیم.

ارسال تکه های ری و باقی مانده از طال ها به یک حساب
برای اینکه بتوانیم تکه های ری و باقی مانده از طال ها را به یک حساب از مشتری وارد نماییم ونیازی به خروج و ورود دستی نباشد
ابتدا روی صفحه اصلی برنامه عدد  15را زده و در قسمت رویت و تنظیم و تعقیب طالهای آبشده وارد شده و همانطور که مشاهده
می نمایید در قسمت پایین پنجره میتوان از وزن تا وزن طال را وارد کرده و بر روی به حساب کلیک کرده ووسپس حساب مورد نظر
(مثال ذوب)را انتخاب کرده کلید ارسال شود را انتخاب کنید.
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فصل چهارم
( وجه نقد،چک وبانک )
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ورود وخروج وجه نقد(یا چک پول)
برای دریافت وجه نقد به صورت زیر عمل میکنید :
گزینه  8را انتخاب کرده ومبلغ مورد نظر را وارد میکنید ،بعد از آن وارد قسمت شرح میشوید ،همانطور که می بینید عبارت وجه
نقد به طورپیش فرض نوشته شده است و شما می توانید توضیح اضافی در جلوی آن بنویسیدو در نهایت کلید  Enterرا فشار دهید
تا پول دریافت شود .در این حالت مقدار وجه مورد نظر به موجودی وجه نقد ما اضافه خواهد شد.
به طور مثال مبلغی که دریافت کردید (بابت اجرت) بوده وآن را در قسمت شرح تایپ می کنید.

نحوه سند آن به صورت زیر می باشد:

ورود و خروج وجه نقد جهت پولی:
اگر ورود و یا خروج وجه نقد به منظور خرید یا فروش طال باشد در کنار شرح وجه نقد  ،عالمت * را بزنید سیستم به صورت
اتوماتیک و با تعیین مظنه ،عملیات پولی را انجام می دهد و همچنان این مقدار وجه نقد به موجودی وجه نقدمان اضافه می شود ولی
در حساب شخص با توجه به مظنه ،تبدیل به مقدار گرمی می شود .

حواله پول به بانک وپولی
گاهی اوقات فردی با شما تماس میگیرد و میگوید به حساب شما مثال20/00/000ریال پول واریز کرده و میخواهید این مقدار
پول را پولی کنید و از حساب طالیی او کم کنید.در چنین حالتی شما باید ابتدا این پول را از این شخص دریافت کنید و پولی
نمایید و در سند دیگری این پول را به حساب بانکی خود واریز کنید.برنامه امکانی به شما میدهد که فقط در یک سند این پول را
دریافت کنیم و آن را پولی کنیم و در همان سند پول را به بانک حواله نمایید.مانند قبل ورود وجه نقد را انتخاب ،با این تفاوت که
این بار در قسمت شرح دوعالمت * و  +را انتخاب می کنیم که به معنی آن است که پول به بانک واریز شده و مقدار آن پولی
شود .
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درمرحله بعد  ،پنجره آبی رنگی باز میشود که اسم بانک هایی را که در آن ها حساب داریم به ما نشان میدهد.حاال بانکی که پول
به آن حواله شده را انتخاب میکنیم و سپس مظنه ای که برای پولی توافق کرده ایم را وارد می نماییم.

نمونه سند آن به صورت زیر می باشد:

تذکر  :برای حواله پول به بانک باید از قبل برای بانک حساب بازکرده باشیم و گروه آن را حتماً بانک قرار دهیم .

77

در نتیجه و به طور خالصه:
-1در صورتی که هنگام ورود وجه نقد از مشتریها در قسمت شرح فقط کلید  +را تایپ کنیم برنامه پول را به بانک حواله میکند.
( به عنوان مثال هنگام کارت کشیدن) و این پول به موجودی بانک تعیین شده اضافه می شود .
 -2در صورتی که هنگام ورود وجه نقد در قسمت شرح فقط کلید * را تایپ کنیم  ،برنامه  ،پول را به صندوق اضافه و از حساب
طالی مشتری کم می کند .
 -3در صورتی که بعد از دریافت یا پرداخت پول از عالمت های * و +زده نشود به معنی این است که این پول به صورت وجه نقد
(اسکناس) وارد صندوق شده و از حساب اجرتی مشتری ،کسر گردد .

چک وبانک
 -1دریافت و پرداخت چک اشخاص
ورود چک  :هنگامی که چک را از حساب شخصی دریافت می کنیم  ،به این ترتیبعمل می کنیم که ابتدا در حساب شخص
و در حالت ورود (آبی) ،ردیف ( 4ورود چک) را انتخاب می کنیم .سپس مبلغ  ،شماره ،تاریخ و بانک چک مورد نظر را
وارد و مشخص می کنیم .در نهایت پس از ثبت به اندازه مبلغ چک در حساب ریالی شخص عمل شده و همچنین این چک
وارد صندوق و موجودی چک هایمان میشود که در ادامه توضیح مفصل آمده است.
نکته :در هنگام دریافت چک در حسابی که قبال چک یا چک هایی به ما پرداخت کرده و هنوز نقد نشده پیغامی مبنی بر
آن و مبلغ آنها دیده می شود.
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خروچ چک  :زمانی که می خواهیم از چک های موجودمان در صندوق به شخص یا حسابی چکی خارج کنیم از این روش
استفاده می کنیم به این ترتیب که وارد حساب مورد نظر شده و با فلش چپ یا راست خروج(قرمز) و ردیف ( 4خروج
چک) را انتخاب می کنیم .در این حالت برنامه لیست چک های موجود در صندوق که قبال از افراد و حساب ها دریافت
کرده ایم دیده می شود  .با فلش باال و پایین در لیست یا تایپ مبلغ یا شماره در جستجو ،چک مورد نظر را پیدا کرده و با
زدن  ، Enterچک انتخاب شده و از صندوق به حساب مشتری خارج می شود و در حساب ریالی اعمال میشود( .سوال
 907ربات)

-2خروج چک شخصی
زمانی که می خواهیم چکی از دسته چک شخصیمان به حسابی خارج کنیم تا از موجودی بانک آن دسته چک کسر شود از این
روش استفاده می کنیم  .ابتدا باید برای بانک مورد نظر در صورتی که حسابی تعریف نکرده ایم یک حساب ایجاد کنیم( .از
قسمت  42ردیف  )2که این بانک باید به اندازه موجودی که در این حساب داریم به ما بدهکار باشد .در مرحله بعد مانند خروج
چک معمولی در حساب مورد نظر ردیف (4خروج چک ) را انتخاب کرده با این تفاوت که در قسمت بعد که لیست چک های
صندوق دیده شد  ،فلش سمت چپ صفحه کلید را می زنیم .سپس مبلغ ،شماره و بانک مورد که قبال ایجاد شده و چک را از آن
دسته چک خارج کرده ایم انتخاب می کنیم .این چک در حساب ریالی مورد نظر اعمال می شود  .در برنامه به صورت پیش فرض
تا  3روز مانده به تاریخ چک پیغامی مبنی بر پاس چک روی صفحه اصلی برنامه دیده می شود که مقدار روز آن در قسمت
تنظیمات Alt+f12قابل تغییر است .برای پاس چک های شخصی نیز در همان صفحه نمایش داده شده و یا با زدن Alt+eیاF8
روی صفحه اصلی و انتخاب ردیف (10پاس چک شخصی) چک مورد نظر را پیدا کرده و با زدن  Enterبر روی آن ،چک را
پاس می کنیم تا از موجودی بانکی مان کسر شود( .سوال  113و  80ربات)
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

 -3دریافت چک جهت پولی
می توان چک مدت داری که به منظور پولی پرداخت یا دریافت می گردد از همان اول این موضوع را در برنامه مشخص کرد
و برنامه در موقع سررسید چک  ،این پولی را  ،یاد آوری نماید  ،تا پس از مطمئن شدن از نقد شدن چک  ،آن را به قیمت روز
پولی کرد.هنگام دریافت یا پرداخت چک تیک کنار مبلغ ( جهت پولی ) را فعال کرد و سیستم این موضوع را در موقع سررسید
چک  ،یاداوری خواهد کرد .برای این امر زمانی که ورود چک را انتخاب می کنیم در کنار مبلغ تیک جهت پولی را انتخاب می
کنیم و مابقی عملیات دریافت چک را انجام می دهیم .سپس زمان موعد پولی در این حساب بعد از انتخاب ردیف ( 7پولی خرید
و فروش)  ،ردیف ( 3پولی چک) اضافه می شود که با انتخاب آن و چک مورد نظر و تعیین مظنه که قیمت قبلی پیشنهاد می
شود  ،عملیات پولی انجام می شود( .سوال  754ربات)
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

دریافت چک بانکی
کافی است هنگام دریافت چک بانکی،آن را درقالب دریافت چک وارد کنید ودر کنار مبلغ چک ،تیک چک بانکی را فعال
کنید وسیستم شماره،تاریخ ونام بانک را مشخص می کند.
درهنگام خروج این چک ها درست مانند چک های معمولی عمل می کند.حال خواهید دید که در تراز نوع چک ها در وجه
نقدشان طبقه بندی خواهد شد.
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

-4مطلع شدن به صورت خود کار و بدون گزارش گیری در هنگام دریافت چک به این
معنی که چه مقدار چک ازاین مشتری دریافت شده  ،که تاریخ سررسیدآنها نرسیده است
این کار در زرین بسیار راحت و به صورت اتوماتیک و بدون گزارش گیری انجام می شود و فقط کافی است که در حساب
مشتری بروید و در حالت دریافت چک قرار گیرید .در صورتی که قبال از این مشتری چک هایی دریافت نموده اید که هنوز
موعد آنها نرسیده و هنوز اصطالحا نقد نشده برنامه بالفاصله و به صورت خودکار  ،در مقابل شما یک پنجره باز می نماید که
در این پنجره تعداد چک ها  ،جمع مبالغ و راس چک ها  ،دیده می شود ( که در صورت نیاز به اطالعات بیشتر روی کلید
«گزارش » کلیک نمایید تا ریز آنها نیز دیده شود ).و شما می توانید تصمیم بگیرید که باز هم از این مشتری چک دریافت نمایید
یا خیر( .سوال 908ربات)
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-5چگونگی معرفی چک های موجود و چک های شخصی که قبل از راه اندازی اولیه زرین
در صندوق وجود دارد یاآنها را از دسته چک خود نوشته ایم.
وارد کردن چک های اولیه  :برای وارد کردن چک هایی که از قبل نزد ما بوده که معموال هنگام شروع به کار اولیه با برنامه این
حالت وجود دارد  ،باید این چک ها را از حساب سرمایه گذار یا افتتاحیه دریافت کنیم .در مورد چک های شخصی باید تمامی
چک هایی که قبال از دسته چک شخصی نوشته ایم را به حساب سرمایه گذار و افتتاحیه پرداخت نماییم
تذکر  :برای مشخص کردن چک شخصی هنگام وارد کردن مبلغ از کلید سمت چپ استفاده می کنیم (سوال )909

-6چگونگی نقد کردن یک چک که تاریخ آن رسیده است
در حساب نقدی  ،چِک را خارج و از همان حساب وجه نقد را وارد می کنیم .حساب نقدی صفر می ماند و یک فقره چک از
صندوق  ،خارج و در عوض به همان مبلغ وجه نقد به صندوق شما اضافه می گردد( .سوال  138و )139
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-7چگونگی خواباندن چک های موجود مغازه به حساب بانکی(چگونگی افتتاح حساب در
جریان وصول و کاربرد آن )
حسابِ در جریان وصول  ،یک حساب واسط است که چک هایی که تاریخ آنها نزدیک است و قرار است به حساب بانکی ما
واریز شود ابتدا به این حساب می سپاریم تا چکی که اصطالحا به حساب خواباندیم و هنوز وضعیت وصول شدن آن مشخص نیست
از لیست چک های صندوق خارج شود و پس از اعالم وصولی به موجودی بانک اضافه شود یا در صورت برگشت به شخصی که
آن چک را دریافت کرده ایم مرجوع شود  .به این حساب  ،در جریان وصول می گوییم .
ابتدا وارد قسمت  42برنامه شده سپس نام بانکی که می خواهیم چک ها پس از وصول به آن منتقل شود را به همراه کلمه درجریان
تایپ کرده (مثال ملی در جریان)  ،پس از نام و تلفن بانک در قسمت گروه  ،در جریان وصول را انتخاب می کنیم و نام بانک
مادر را انتخاب می کنیم .سپس هر چکی که به حساب این بانک خواباندیم  ،ابتدا در این حساب خارج کرده و زمانی که وضعیت
این چک ها مشخص می شود  ،باید به حساب اصلی منتقل شود یا برگشت خورده شود که بالزم است به صندوق یا شخص دریافت
کننده برگردد.

انتقال چک از حساب بانکی در جریان وصول به بانک اصلی
پس از انتقال چک ها به بانک و دریافت رسید  ،وارد حساب در جریان وصول بانک مورد نظر شده  ،چک ها را در این حساب
خارج می کنیم و با مراجعه به حساب در جریان وصول مشاهده می شود این حساب  ،جمع مبلغ چک ها را بدهکار است ،همچنین
با مراجعه به پرونده در جریان وصول ریزچک های پرداخت شده دیده می شوند.
پس از چند روز تعدادی از چک ها نقد شده و پول چک ها به حساب بانک اصلی واریز می شود برای انتقال چک ها از حساب
در جریان وصول  ،به حساب اصلی ،وارد پرونده حساب در جریان وصول (ملی) می شویم( .به کمک دیدن پرونده Alt + Fو
یا به قسمت  41در برنامه )
سپس چک های مورد نظر را با زدن تیک انتخاب کرده و روی فلش پایین واقع در وسط صفحه کلیک می کنیم تا به جدول پایین
منتقل شود و در نهایت با کلیک بر روی پایان و انتخاب به حساب اصلی بانک مبلغ یا جمع مبلغ چک های انتخاب شده به موجودی
بانک اصلی اضافه می شود.
با حذف کردن هر چک از پرونده حساب در جریان وصول آن چک به صندوق باز می گردد( .سوال 137ربات )
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 -8چگونگی چاپ چک شخصی و طریقه تنظیم آن
کافی است که روی منوی اصلی برنامه کلید  Alt+Eرا بزنید و گزینه چاپ چک را انتخاب کنید « * )Jچاپ چک »
و با زدن  Enterصفحه گرفتن اطالعات چک و تنظیمات ان باز می شود مبلغ و تاریخ و در وجه را پرکنید و چک خود را
درون چاپگر قرار دهید و روی گزینه چاپ کلیک کنید  .چک شما چاپ می شود.
تذکر  :1برای بار اول باید تنظیمات چک شما توسط کارشناسان شرکت زرین انجام شود.
تذکر  :2چاپ چک توسط چاپگر فقط زیبایی و عدم اشتباه در تاریخ و مبلغ به حروف را در بر دارد ولی اینکه جعل امکان
پذیر نباشد خیالتان خیلی راحت نباشد زیرا جاعالن زحمتکش و هوشمند روشهایی دارند که می تواند قسمت چاپ شده را کامال
پاک کنند و بعد از ان مبلغ و اطالعات مورد نظر خودشان را چاپ کنند .
لهاذا پس از چاپ بهتر است روی قسمت های چاپ شده از چسب شفاف بسیار قوی استفاده کنید که جاعل نتواند چسب شما را
بکند و به اینصورت ایمنی کار خود را باال ببرید (سوال  891ربات)
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-9معرفی دسته چک شخصی
در صفحه اصلی برنامه  f8را زده ( یا روی صفحه اصلی  Alt+eرا می زنیم ) و گزینه  gرا انتخاب می کنیم ( تعریف دسته چک
جدید) و با زدن  Enterمنوی بانک هایی که برای انها حساب باز کرده ایم دیده می شود که بانک مورد نظر را انتخاب می کنیم
و بعد از ان شماره اولین چک این دسته چک جدید و سپس اخرین شماره چک این دسته چک جدید را وارد می کنیم ( توجه
داشته باشید شماره شروع تا پایان معموال  25یا  50شماره اختالف دارد ) و با زدن  Enterپیغام فرایند با موفقیت ایجاد شده
دیده می شود .

-10گزارش چک های برگشتی
حال از این به بعد می توانیم از گزینه گزارش از دسته چک های موجود  ،استفاده کنیم و از وضعیت تک تک چک های این
دسته چک مطلع شویم ( .سوال  375ربات )
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

 -11طریقه ابطال چک
روی صفحه اصلی  alt+ eرا می زنیم و گزینه دهم پاس چک را انتخاب می کنیم لیست چک های شخصی دیده می شود
بر روی چک مورد نظر قرار می گیریم و روی دکمه ابطال چک ( یا کلید  ) deleteرا می زنیم چک ابطال می شود .
تذکر مهم  :اگر این چک نزد مشتری باشد ابطال صورت نمی گیرد و اول باید چک از مشتری دریافت شود و بعد چک را ابطال
کنید ( .سوال 245ربات)

ابطال چک
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 -12طریقه پاس چک شخصی
سیستم به طور خودکار با نزدیک شدن تاریخ چک های شخصی که باید پاس شوند ،آنها را نشان می دهد .به طور پیش فرض3 ،
روز قبل است ،و این عدد در قسمت تنظیمات ، )Alt+F12( ،قابل تغییر است.یا بر روی صفحه اصلی برنامه  ،با زدن کلیدهای،
 ، Alt+Eگزینه دَهُم  ،پاس چک شخصی را انتخاب  ،و بر روی آن کلیدِ  Enterرا می زنیم .روی چک مورد نظر  Enter ،می
زنیم و در مقابل پرسشِ آیا چک پاس شود؟ بله را انتخاب می کنیم .تاریخ پاس چک را مشخص و دکمه تایید را
می زنیم .چِک ،پاس و از لیست چک های شخصی ،خارج  ،و از موجودی بانک نیز به اندازه مبلغ چک کسر می شود( .سوال
 80ربات)

-13راس گیرای از چک های موجود( راس گیری از چک های متفرقه )
رأس گیری از چک ها یعنی شما چند فقره چک با مبلغ و تاریخ های مختلف دارید و می خواهید بدانید که اگر قرار بود به جای
این چند فقره چک ،یک عدد چک می گرفتید تاریخ آن چک و مَبْلغ ان چک چگونه باشد تا برابر با آن چند فقره چک گردد
ودر سند باال تا نقد شدن چک ها 62/89روز باقی مانده است.
برای این کار به روش دستی چنین عمل می کنیم :
مبلغ در چک را در مدت آن چک ضرب می کنیم و تمام این اعداد را باهم جمع و باالخره مجموع این حاصل ضربها را (یعنی
هر چک در مدتش ) بر مجموع مبلغ چک ها تقسیم می کنیم  .عدد حاصل  ،رأس مدت چک ها می شود .
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برنامه زرین برای سه گروه چک ،رأسْ گیری می کند.با زدنِ  Alt+eروی صفحه اصلی  ،یک منو باز می شود و گزینه های
 ، 12 ، 11و  13مربوط به راس گیری می باشد .ردیف  11از منو  ،مربوط به رأسْ گیری از چک های متفرقه می باشد یعنی
چک هایی که شما آنها را دریافت نکرده اید .ردیف  12از منو  ،رأسْ گیری از چک های نقد نشده یک مشتری می باشد  .یعنی
می خواهید بدانید که از فالن مشتری چقدر چک دارید و راس آنها چند روز است .ردیف  13از این منو  ،رأسْ گیری از برخی
چک های موجود در صندوق می باشد که با انتخاب این گزینه  ،سیستم  ،چک های موجود را نشان و شما چک های دلخواه را
انتخاب و بالفاصله راس و مجموع و تعداد انتخاب شده ها را می بینید(.سوال 110ربات )

 -14جستجو در چک ها ( گردش یک چک با داشتن شماره یا مبلغ چک )
کامل ترین گزارش چک شامل مبلغ چک تاریخ چک شماره چک و نوع چک و مانده روز چک را می توان در  alt+cروی
صفحه اصلی مشاهده کرد در این گزارش انواع فیلتر های تو در تو قابل اجرا هست (سوال 388ربات)
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 -15امار چک ها بر اساس ماه های مختلف سال
روی صفحه ی اصلی برنامه گزینه  314را کلیک می کنیم وسپس گزینه (1گزارش آماری چک ها ) را انتخاب می کنیم .
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فصل پنجم
( پولی )
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پولی کردن(تبدیل پول به طال و بالعکس)
پولی کردن به معنای تبدیل وزن طال به پول و یا تبدیل پول به طال با توجه به قیمت روز طال می باشد.
برای انجام عمل پولی توسط نرم افزار ردیف ( 7پولی-خرید و فروش) را انتخاب و بنا به نیاز ،فروش طال یا خرید طال را انتخاب می
کنیم .اگر می خواهیم طال را به پول تبدیل کنیم (بر حسب طال) را انتخاب می کنیم و اگر می خواهیم پول را به طال تبدیل کنیم
(برحسب پول) را انتخاب می کنیم.
در مرحله بعد مقدار وزن یا پول را با توجه به نوع انتخاب وارد کرده سپس عیار مورد نظر و مظنه جهت پولی را تایپ می کنیم تا
برنامه مقدار را تبدیل کرده و در حساب اعمال کند.

خرید یافروش طال به وسیله خروج یا ورود وجه نقد
گاهی شما برای خرید طال به فردی پول پرداخت میکنید تا به اندازه پول پرداخت شده به شما طال بفروشد و یا از ته حساب طالیی
شما کم شود و یا برعکس از شخص پول دریافت کرده تا و می خواهیم تبدیل به حساب گرمی شده و از حساب گرمی شخص کسر
شود .برای اینکار ابتدا ورود یا خروج وجه نقد (با توجه به نوع معامله ) ردیف  8را انتخاب کرده و بعد از وارد کردن مبلغ در
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قسمت شرح کلید * را تایپ کرده و یا از امکانات گزینه پولی را انتخاب می کنیم .در صورتی که پول به حساب بانک واریز شده یا
در شرح * +انتخاب (پولی و کارت ) را انتخاب می کنیم.

نمونه سندآن به صورت زیر می باشد :

پولی کردن خرید طال با وزن مشخص
گاهی شما میخواهید مقدار معینی طال از فردی بخرید و به او پول پرداخت کنید.
برای این کار به ترتیب زیر عمل میکنیم :
وارد حساب فرد مورد نظر میشویم،ردیف  ( 7پولی کردن ) را انتخاب میکنیم ونوع رنگ پنجره مهم نیست.ردیف دوم
( خرید طال ) وسپس ردیف ( )1وزن طال را انتخاب میکنیم وزن مورد نظر ( )60/80وارد می کنیم.
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نمونه سند آن به صورت زیر میباشد:

پولی کردن -فروش طال با مقدارپول مشخص
گاهی فردی به شمممما مقداری پول و چک پرداخت میکند و به شمممما میگوید این مقدار پول و چک را پولی کرده و از حسممماب
گرمی او کم کنید  .مثالً  :فردی به شما  58/70طال بدهکار ا ست و به شما 35/000/000ریال پول و45/000 /000ریال چک نقد
میدهد و میگوید که این مقدار پول و چک را پولی کرده و از حساب گرمی او کم کنید .
نمونه سند آن به صورت زیر میباشد:

دریافت و پرداخت طال جهت پولی کردن
پس از دریافت یا پرداخت طالی آبشده و متفرقه و پس از مشخص کردن عیار به جای  Enterکلید فلش (باال) را زده و فی طال را
تایپ می کنیم حاال طال به پول تبدیل می گردد .
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* تذکر مهم  :در این حالت می توان به جای مظنه قیمت کل را وارد نمود .به طور مثال یک طال فروش می خواهد 12/17گرم
متفرقه  740مشمممتری را به قیمت  35/878/000ریال خریداری نمایید وزن  12/17و عیار  740و فلش باال و مبلغ35/787/ 000
ریال و  Enterرا بزنید .
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فصل ششم
( طلب و بدهی )

96

تخفیف
هر ردیفی که از طریق طلب یا بدهی بابت وارد کنید به این معنی است که ورود یا خروج طال یا پول بین شما و شخص به صورت
واقعی صورت نگرفته و شما بابت تخفیف یا خدماتی مانند کسر سنگ یا هرچیز دیگری  ،حساب یا شخص مورد نظر را به مقدار
گرم یا ریال مورد نظر طلبکار یا بدهکار کرده اید  .در این حالت به همان مقدار گرمی یا ریالی سود تراز شما تغییر می کند بسته به
بدهکار یا طلب کار کردن حساب .
تذکر مهم  :از آن جایی که سند زدن از این طریق (در حساب های غیر از گروه سوخت) تاثیر مستقیم روی سود و زیان تراز دارد
حتی المقدور سعی شود که از این قسمت برای مبلغ یا اوزان بسیار پایین استفاده شود.
هنگامی که می خواهید به مشتری تخفیف دهید به صورت زیر عمل کنید .

ازردیف  ( 10طلب بابت  ) ....را انتخاب میکنیم .و ما این مقدار را تخفیف میدهیم.

با زدن Enterوارد قسمت مبلغ میشویم در قسمت مثال مبلغ  150،000ریال وارد میکنیم .

در قسمت شرح ردیف اول (تخفیف) را انتخاب میکنیم سپس سند را ثبت می کنیم.
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نکته  :اگر فردی به ما بدهکار بود و خواسمممتیم تخفیف بدهیم از ( طلب شمممما بابت ) ( آبی ) و اگر طلبکار( بسمممتانکار ) بود و اگر
خواستیم تخفیف بگیریم ( بدهی شما بابت ) ( قرمز ) استفاده میکنیم .برای تخفیف در مورد طال نیز به همین صورت عمل میکنیم.
نکته  :از آنجایی که طلب و بدهی مستقیم در سود شما تاثیر گذار است  ،از این قسمت برای ارقام و اوزان کوچک استفاده کنید .

تفاوت ردیف طلب  /بدهی با سایر ردیف ها
برای دیدن تفاوت به عنوان مثال ابتدا وارد حساب فردی میشویم .
از طریق خروج وجه نقد به مبلغ 1/000/000ریال پول پرداخت میکنیم حاال این فرد به ما1/000/000ریال پول بدهکار است .
حاال پنجره را به رنگ قرمز تبدیل کرده و ردیف  ( 10بدهی بابت ) را انتخاب نمایید .

قسمت طال را خالی گذاشته و در قسمت مبلغ1/000/000ریالراوارد نمایید  .در قسمت شرح ردیف  4از قبل را انتخاب نمائید .

همان طور که میبینید دوباره این شمممخص 1/000/000ریال پول به ما بدهکار شمممد 1/000/000ریال از ردیف ( )1درپایین این
سندها 2/000/000هزار تومان پول طلبکار ه ستیم  .اما فرق این دو چی ست ؟ دردوحالت ،این شخص به ما1/000/000ریال بدهکار
شد .هنگامی که ما 1/000/000ریالپول به این فرد از طریق ردیف  ( 8خروج وجه نقد ) پرداخت کردیم از صندوق ما 1/000/000
ریال پول خارج شد و از موجودی پول ما 1/000/000ریال کم میشود.
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هنگامی که از طریق وجه نقد به مبلغ  1/000/000ریال پرداخت گردد هم به اندازه این مبلغ حسماب فرد تغییر و به همین اندازه پول
موجود در صندوق تغییر می کند ولی وقتی همین مبلغ از طریق ردیف طلب/بدهی عمل شود ح ساب شخص مورد نظر به اندازه این
مبلغ تغییر می کند ولی در موجودی صندوق هیچ تغییری حاصل نمی شود و این مبلغ مستقیماً در سود و زیان عمل می شود.

اصالح مشخصات سند قبل از ثبت کردن
در حالتی که در حال تنظیم سند یا فاکتور هستیم و هنوز این سند ثبتِ نهایی نشده در این صورت ،روی ردیف مورد نظر کلیک
می کنیم ( تا آن ردیف به صورت آبیِ پُررنگ درآید ) .روی عالمت سطل زباله  ( ،زیر عبارت نام مشتری) کلیک می کنیم و یا
کلید  Deleteرا زده  ،آن ردیف حذف می گردد.

حذف (از ردیفی که قبال ثبت شده)
از طریق  41وارد پرونده شخص شده و روی ردیف مورد نظر کلید  Deleteروی کیبورد را زده و هنگام سوال مبنی بر حذف
ردیف کلید گزینه بله را انتخاب می کنیم  .همچنین می توان روی فاکتور مورد نظر کلید F10را زده و یا از طریق F9دفتر روزنامه
روی سند مورد نظر  F10را فشار دهیم ،سپس در پنجره باز شده ردیف  ( 3تبدیل به سند ناتمام -موقت ) را انتخاب می کنیم تا سند
تبدیل به سند موقت شود.
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بعد از آن و از طریق ثبت سند  21وارد حساب مورد نظر شده و سند موقت را باز می کنیم ،از این طریق می توانید ردیف مورد نظر
را حذف کرده و مجدد با وزن یا مبلغ دلخواه وارد کنید و یا اینکه از ردیف آخر (پایان سند و بستن سند ) سپس ردیف  6اصالح
وزن و اجرت  ،ردیف مورد نظر را انتخاب کرد و اجرت جدید را وارد می کنیم.
توجه داشته باشید ،برخی ردیف ها به هم مربوط هستند .مانند حواله دوطرف  ( ،کارت کشیدن و واریز مبلغ به بانک )  ،یا درصدِ
یک ردیف ساخته  ،که مربوط به اصل وزنِ ساخته می باشد .که در این صورت ،با حذف یک ردیف  ،ردیف مرتبط نیز به طور
خودکار حذف می گردد.

در برخی موارد نیز ،به دلیلِ اینکه حذفی شما مربوط به گذشته ی دور است ،سیستم  ،آن را حذف نمی کند .مگر آنکه مجوزِ حذف
برای سندهای دور در تنظیمات اِعمال شود.در قسمت تنظیمات برنامه ( )ALT+F12که رمز ورود آن  300است را وارد می کنیم .
در قسمت جست و جو عنوان حذف را تایپ می کنیم  ،اینک وارد قسمت حذف پس از ثبت سند شده و مقدار روز را طوری تعیین
می کنیم که شامل مدت تاریخ ثبت آن سند بشود.
نکته  :برای دیدن لیست حذفی ها روی صفحه اصلی برنامه  ALT + Hرا بزنید .
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حواله سند
پس از وارد کردن ردیف های سند گزینه آخر پایان سند و بستن سند را انتخاب کرده سپس ردیف  3حواله کل سندرا انتخاب
می کنیم  ،در قسمت بعدی مشتری مورد نظر که میخواهیم تمامی ردیف ها به آن شخص حواله شود را انتخاب کرده و سند ثبت نهایی
می شود .توجه داشته باشید که در حواله تمامی دریافت ها و پرداخت در سند حواله گیرنده برعکس عمل می شوند.

دیدن پرونده یک مشتری و حذف از آن
برای مرور سندهای یک مشتری باید روی صفحه اصلی برنامه کلید  41یا( ) Alt + Fرازده و سپس فرد مورد نظر را انتخاب کرده و
سپس کلید Enterرا زده و پنجره ای باز می شود که  4ردیف دارد وازبین  4ردیف زیر  ،ردیف مورد نظر خود را انتخاب
می نمایید و برای چاپ این گزارش روی آیکون چاپگر در قسمت پایین کلیک می کنیم .
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فصل هفتم
(گزارشات کلی )
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گزارشات()F11
یکی از گزارش های بسیار مهمکه می توانیم در آن ریز عملکرد حساب یک مشتری،ته حساب ها ،گزارشات گردش و ...را ببینیم
 F11را روی صفحه اصلی برنامه فشار میدهیم.

قسمت گزارش ()17
اگر بخواهیم تمامی ورود و خروج ها را به صورت خالصه و مجموع ببینیم ،در این صورت از  17بر روی صفحه اصلی برنامه،
استفاده می کنیم.
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گزارش از ته حساب ها (لیست حساب مشتری ها با تفکیک)
روی صفحه اصلی F11زده و ردیف 1و  2به صورت تفکیک گرمی یا ریالی را انتخاب کرده و سپس با انتخاب همه موارد گزارش
را ایجاد می کنیم .در گزارش تفکیک جدید میتوانیم فیلترهای مفید تری را روی گزارش ایجاد کنیم.

گزارش از وضعیت ورود و خروج صندوق (گزارش F11یا قسمت  28صفحه اصلی )
اگر بخواهیم ریز ورود و خروج های مغازه را ( که شامل وجه نقد  ،یا چک  ،یا ساخته و متفرقه و آبشده و غیره است) را ببینیم در
این صورت از  28در برنامه ،استفاده می کنیم.
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 گزارش های تحلیلی کار ساخته  19یا ALT + L
 گزارشات مهم کلی و تحلیلی 31
 گزارشات مربوط به گردش یا تاریخ و شروط دلخواه ALT + Z
 گزارشات مدیریتی در مکمل مشترکین
 دفتر روزنامه F9
 گزارشات گردش 28
 گردش کار ماهانه 13
 گزارشات مربوط به چک  F8یا ALT + E

گزارش چک های برگشتی
برای این گزارش روی صفحه اصلی برنامه  Alt+Eرا بزنید و بر روی گزینه ششمِ این منو کلیدِ  Enterرا بزنید .
بر روی مانیتور شما  ،لیست افرادی ظاهر می گردد که نزد شما چِکِ برگشتی داشته اند.این لیست  ،به ترتیب تعداد چک های
برگشتی مرتب شده است  .یعنی اولین نفر بیشترین چِکِ برگشتی را داشته است .با زدنِ  Enterروی هر ردیف  ،ریز چِک ها
و جزئیات بیشتر ،نمایان می گردد.این گزارش در تاریخ هشتمِ تیرماه  96تکمیل گردید (سوال440ربات)
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دفتر روزنامه
یکی از امکانات مهم برنامه گزارشی است که درآن تمام سندهایی که وارد کردهایم ازآخرین سند تا ابتدا نشان میدهد.
برای دیدن این گزارش به صورت زیر عمل میکنیم:
هنگامی که در صفحه اصلی برنامه قرار دارید با زدن عدد  ، 6برروی روزنامه ردیف 4کلیک کنید یا می توانید کلی  F9را در
صفحه اصلی فشار دهید .
نکته:1بعد از زدن کلید F9روی صفحه اصلی برنامه و باز شدن صفحه دفتر روزنامه  ،در گوشه باال سمت چپ پنجره تصویر عالمت
سوال می باشد که با کلیک بر روی آن یا زدن کلید F1پنجره ای باز شده که راهنمای دفتر روزنامه و توضیح مربوط به رنگی شدن
بعضی از ردیف ها می باشد.همچنین اگر بر روی چرخ دنده گوشه باال سمت چپ کلیک کنیم بعد از وارد کردن رمز  300می توانیم
شماره سند نمایش دهنده در روزنامه را تعیین کنیم.
نکته :2برای دیدن پرونده ( )41یا دفتر روزنامه ( )F9بعضی از اسناد صورتی یا زرد یا نارنجی یا بنفش یا سبزاست وهر کدام
نشانگر دالیل زیر می باشد:

صورتی:
سندی که رنگ ان صورتی شده یعنی این سند قبال موقت شده است ( یعنی پس از ثبت نهایییک بار دیگر این سند به کمک
کلید F10به سند موقت تبدیل شده ) و احتماال تغییراتی روی آن صورت گرفته است .

زرد :
سندی که رنگ ان به صورت زرد نمایش داده می شود  ،به این معنی است این سند قبال در یک حساب دیگر ثبت شده و بعدا به
کمک کلید F10به یک حساب دیگر منتقل شده است .

نارنجی :
نارجی به معنی این است که بعد از ثبت نهایی  ،ردیف یا ردیف هایی از این سند حذف شده .

بنفش :
شرح ردیف سند یا تاریخ آن تغییر یافته .

سبز:
برای مخراجکاران است و تاریخ آن را نشان می دهد.
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نحوه گزارش گیری مربوط به کار ساخته
میخواهیم ببینیم در فاصله زمانی  5/1تا  5/30یعنی  30روز چه مقدار طالی ساخته از صندوق وارد و خارج شده است.
از چندین قسمت می توان این نوع گزارش را گرفت (ماننده  19 ،Alt+Lدر صفحه اصلی  Alt+Z ،یا  )28که در این قسمت  28را
آموزش می دهیم.
-1ابتدا روی صفحه اصلی برنامه ازگزینه  ،28ردیف  1را انتخاب میکنیم .

-2سپس فاصله زمانی گزارش را تعیین می کنیم.

-3پس از مشخص کردن فاصله زمانی برنامه ریز و جمع ورود و خروج را در این گزارش نشان میدهد .
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جستجوی معمولی
برای جست وجوی وزن ،مبلغ یا شماره فاکتور ،روی صفحه اصلی برنامه  ( Alt+ Oحروف ) را زده،گزینه (1جست وجوی
معمولی)را انتخاب کرده و وزن و مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید.

برای جست وجوی شرح سند ویا نام مورد نظر ،روی صفحه اصلی برنامه  ( Alt +0عدد) را زده ،گزینه (1جست وجوی معمولی)را
انتخاب کنید.

گزارش و جستجوی بسیار قوی)(Alt + Z
در این جستجو تقریبا به دنبال هر چیز که باشید به راحتی ،آن را پیدا می کنید .و می توانید شروط جستجو را تغییر دهید بدون انکه
الزم باشد از قسمت جستجو خارج شوید .مانندجستجو بین کاربران  ،جستجو در شرح  ،جستجوی مبلغ یا اوزان  ،جستجو در یک
حساب خاص یا جستجو در یک فاصله زمانی خاص و غیره.
فقط کافیست ویرایش خود را به کمک  85در برنامه  ،جدید کنید و روی صفحه اصلی Alt+Z،را بزنید و روی گزینه اول Enter
را بزنید ،صفحه جستجو ظاهر می گردد.
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

جست جوی پیشرفته
درصورتی که بخواهیم سیستم به دنبال اعدادی بگردد که نزدیک به وزن مورد نظرتان یا شماره فاکتور ویا گزارش از یک یا چند
گروه و یا حساب خاص و همین طور در یک دامنه زمانی خاص می توانید دامنه برای آن تعیین کنید.استفاده از این قسمت در
مواردی کاربردارد که ما مبلغ مورد نظر را به خاطر نداشته باشیم .
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به عنوان مثال :شما مقداری طال به حساب شخصی پرداخت کرده اید و نمی دانید چه شخصی بوده اما وزن طال را به خاطر دارید
وبه وسیله این قسمت می توان آن فرد را پیدا کردویا اینکه وزن دقیق طال را به خاطر ندارید و می توانید برروی ردیف وزن رفته و
دامنه تعیین می کنیم به طور مثال از 12گرم تا 50گرم وسپس کلیدEnterرا فشار می دهیم.

جست وجوبراساس()Alt + S
در این قسمت شما می توانید با زدن  Alt + Sو دادن نام تحویل گیرنده سند در حساب های نقدی مشاهده نمایید که سندی که تنظیم
کرده اید به چه شخصی اجناس را تحویل داده اید.و اطالعات کلی مانند تاریخ سند ،شرح سند ،وزن و مبلغ کل سند را دریافت
کنید.
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جستجو بر اساس چک ()Alt + C
هنگامی که در صفحه اصلی برنامه هستیم ،همزمان کلید  Alt + Cرا فشار میدهیم .پنجره روبرو باز می شود وازبین دو گزینه
زیر ،گزینه دوم را انتخاب می کنیم .

الف  -با انتخاب ردیف ( 1جستجوی معمولی)  ،صفحه زیر بازمیشود  .همان طور که میبینید برنامه از شما یکی از مشخصات (مبلغ
یا شماره چک) را سؤال میکند  .در این قسمت مبلغ یا شماره چک را وارد میکنیم و کلید  Enterرا فشار میدهیم .

ب -با انتخاب ردیف ( 2جستجوی پیشرفته)  ،اگر بخواهید درسیستم به دنبال چکی بگردید که مشخصات دقیق آن را ندارید با
واردکردن دامنه مورد نظر ،تاریخ یا مبلغ و یا شماره چک و همین طور نام بانک مورد نظر ،چک را بدست آوریم .در جستجوی
پیشرفته برروی قسمت دامنه ها بروید  .با زدن  Enterروی قسمت مورد نظر رفته و دامنه مورد نظر را وارد کنید.
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گزارش های مهم چک
گزارش های چک را می توان در  ،Alt +c،Alt+eترازبرنامه مشاهده کرد.
همچنین می توان روی صفحه اصلی برنامه گزینه  314را وارد کنبم وگزارش های مختلف چک را مشاهده کنیم .

گزارش های پولی
برای مشاهده گزارش پولی کردن(خرید و فروش طال):روی صفحه اصلی F5را می زنیم که گزارش های مربوط به پولی و انواع آن
دیده می شود.

* چنانچه مایل باشید بخش پایینی گزارش مربوط به سود حاصل از خرید و فروش نمایش داده نشود در تنظیمات
( ، )Alt+12عبارت "نمابش جدول سود و زیان گزارش پولی" را در حالت غیر فعال قرار دهید.
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فصل هشتم
(پشتیبان زرین )
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پشتیبان زرّین (بکاپ)
پشممتیبان یعنی کپی برداری از تمامی اسممناد و اطالعات وارد شممده در کامپیوتر و ارسممال آن بر روی قفل زرین یا هر حافظه جانبی
دیگر  .پشمممتیبان گیری یکی از کارهای مهم و ضمممروری  ،پس از ثبت اطالعات و قبل از خروج از برنامه می باشمممد  .از آنجایی که
اطالعات وارده و موجود د ر سمممیسمممتم اهمیت فراوانی دارد لذا الزم اسمممت برای اطمینان و امنیت بیشمممتر هر بار پس از وارد نمودن
فاکتورها و اسناد و اتمام کار ،اطالعات موجود را روی یک حافظه دیگر وارد کنیم.
تمام سممعی و تالش شممرکت مهندسممی زیبا طالی زرین بر این اسممتوار بوده اسممت که همواره همگام با پیشممرفت  ITو همچنین
تکنولوژی روز و هم سو به نیازکاربران در برنامه ح سابداری زرین تغییرات الزم را اعمال کند تا مطمئن ترین سی ستم را به کاربران
ارائه نماید .
تذکر  :چنانچه به دالیلی هارد شما ا شکال پیدا کند شما حتماً نیاز به پ شتیبان خواهید دا شت البته احتمال خرابی هارد در سی ستم های
جدید بسیار نادر است ولی در هر صورت پشتیبان گیری از امور بسیار مهم به شمار می آید که در پایان هر روز باید انجام شود.

جهت پشتیبان و بکاب کلیک می کنیم تا وارد مرحله
پشتیبان گیری شویم ( ،یا  63روی صفحه اصلی زرین)

 ) 2تهیه پشتیبان از اطالعات هر محیطی که در آن کار می کنید.
 ) 1 -2با  Enterکردن روی این گزینه تهیه پ شتیبان از اطالعات به صورت پیش فرض بر روی قفل Usbو روی درایو  Cشما می
توانید به مقدار دلخواه نسخه پشتیبان بگیرید ( .البته این تعدادها در قسمت تنظیمات و تعیین مسیر درایو قابل تنظیم است .
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* به خاطر دا شته با شید که این اطالعات در پو شه ای به نام  zarrinbk64و در درایو تعیین شده در ق سمت تنظیمات و تعیین م سیر
ذخیره می شود  .در همان درایوهای پیش فرض سیستم یا درایوی را که خودتان معرفی کرده اید .
حاال اگر شما مایل باشید که تعداد نسل های پشتیبان هایتان بیشتر و یا اینکه در مسیر دیگری نیز قرار بگیرد و یا اینکه تعداد نسل
های پشتیبان شما بیشتر باشد باید واردقسمت 4تنظیمات وتعیین مسیرو تعداد پشتیبان بشوید .

برگرداندن اطالعات قبلی
جهت برگرداندن اطالعات انتخاب گزینه سوم  ،یعنی به قسمت بازسازی و باز کردن اطالعات قبلی می رویم وکلید  Enterرا فشار
می هیم  .درایوی را که می خواهید اطالعات را از روی آن برگردانید انتخاب کنید .

پس از Enterکردن بر روی همان گزینه خواهید دید که تعداد پشتی بان هایی را که درون آن درایو قرار دارد به شما نشان خواهد
داد  .شما می توانید بر روی هر تاریخ که می خواهید رفته و  Enterکنید  ،پنجره زیر باز می شود که در این قسمت با انتخاب (بله)
عملیات انجام می شود.
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تذکر  :قبل از برگرداندن هرگونه اطالعاتی حتم ًا از اطالعاتتان پشتیبان تهیه نمائید .

 ) 4تنظیمات و تعیین مسیر و تعداد پشتیبان
 )4-1با زدن کلید  Enterبر روی تنظیمات
پنجره ای باز می شود که دو عبارت در
آن نوشته شده است :
الف ) نام درایو،

ب) تعداد نسل ،

 )4-2جهت اضافه کردن درایو جدید و تعداد آن باید در قسمت نام درایو ،درایو جدید را انتخاب کنیم ،

با زدن کلید  Enterروی این گزینه پنجره ای باز خواهد شد که نام درایوها درآن دیده می شود نام درایو مورد نظر را وارد می
کنیم ب ) سپس وارد مرحله بعد خواهیم شد که تعداد ن سخه پ شتیبان شما را خواهد پر سید  ،به طور مثال عدد  7را وارد کنید بعد
 Enterمی کنیم .

سپس پنجره ای دی گر باز خواهد شد که تعداد نسل و پشتیبان ها همچنین نام داریو پشتیبان جدیدی را که ما مشخص کردیم به ما
نشان خواهد داد .
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 الزم به ذکر است که می توان به تعداد دلخواه نسخه روی تمام درایوهایی که درسیستم موجود می باشد ،پشتیبان تهیه نمود .تذکر :
برای حذف یکی از ردیف هایی که قبال اضمممافه نموده اید روی آن
ردیف کلید  Delرا بزنید .

(با این کار دیگر اطالعات روی این مسیر ارسال نمی شود  .ولی اگر قبالً
تهیه شده بود دیگر پاک نمی شوند).
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فصل نهم
(ترازنامه )
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یکی از مهمترین قسمت هایی که در برنامه حسابداری باید به آن توجه شود  ،تراز است .
در برنامه زرین به این موضوع به گونه ای بسیار مناسب و قوی و با روش بسیار ساده و سریع و پاسخگو توجه شده است.
در بسیاری از مغازه ها در پایان هر روز به میزان موجودی و صحیح بودن آن ها پرداخته می شود  .میزان طلب و بدهی نسبت به افراد
و بانک ها و کنترل کردن کردن این موارد برای مغازه ها امری واجب است اما کافی نیست ؛ بلکه صحیح و منطقی بودن سود نیز
باید مورد بررسی قرار گیرد  .اگر وضعیت طلب و بدهی افراد و همچنین موجودی های شما صحیح باشد  ،سود شما در یک دوره
زمانی خاص منطقی خواهد بود و می توانید به درست عمل کردن و صحیح بودن امور حسابداری مطمئن باشید .
تراز  ،در قسمت  111قرار دارد ( یعنی روی صفحه اصلی ،سه بار عدد  1را بزنید یا F7را بزنید یا سه بار دکمه  Enterرا بزنید)
تراز جدولی است که شامل  2ستون اصلی می باشد.


ستون دارایی یا طلب ها (سمت راست)



ستون بدهی ها (سمت چپ)

که هر کدام شامل بخش ریالی(باال) و گرمی (پایین) می باشند.
در ستون دارایی ها ،اموال ریالی ما شامل جمع چک های موجود صندوق  ،موجودی بانک ها ،طلب های ریالی ما از افراد ،وجه نقد
موجود در صندوق (ریالی یا ارزی یا چک های بانکی )،ارزش کارهای تعدادی و سکه ،ارزش جواهرات و اجرت کارهای ساخته ما
می باشد .و در ستون بدهی ها نیز شامل جمع مبلغ چک های شخصی پاس نشده و بدهی های ریالی ما به افراد می باشد.
قسمت پایین (گرمی) نیز شامل جمع موجودی طالهای متفرقه و آبشده ،طالهای ساخته  ،طلب های گرمی از افراد ،جمع درصدهای
اجرتی کارهای ساخته و وزن گرمی جواهرات موجود وجود دارد.
در مقابل و ستون بدهی های گرمی  ،جمع وزن بدهی های گرمی ما به افراد و سرمایه گذاران مشخص می باشد.
نکته  :با زدن Enterبر روی هر عدد در تراز  ،ریزاجزای تشکیل دهنده آن عدد دیده می شود.
در قسمت پایین تر ،سرمایه اولیه گرم و پول دیده می شود که شامل جمع طلب حساب ها گروه سرمایه گذاران می باشد.
در قسمت پایین تر باالنس گرمی وریالی دیده می شود .
ردیف  16و  17سرمایه سرمایه گذاران را نشان می دهد.
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(تصویری از تراز به عنوان نمونه)

 . 1چک های صندوق و شخصی افراد (ریال) :
در این ردیف و ستون دارایی ها ،جمع مبالغ چک های موجود در صندوق (مغازه ) دیده می شود.
در ستون بدهی ها جمع مبالغ چک های شخصی که از دسته چک مان خرج کرده ایم و هنوز پاس نشده است دیده می شود.
با زدن  Enterبر روی مبلغ هر کدام ریز آن چک ها با مشخصات دیده می شود.
در قسمت شرح دو عدد نیز دیده می شود که اولی تعداد چک های موجود و دومی تعداد چک های شخص دیده می شود.
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 .2جمع مبالغ طلب و بدهی(ریال /ارز ) :
در ستون دارایی ها جمع طلب های ریالی و ارزی ما از افراد و حساب ها دیده شده و در مقابل و ستون بدهی ها  ،جمع مبلغ بدهی ما
به افراد دیده می شود .با  Enterروی جمع هر کدام ،لیست افراد و مانده ریالی هر یک از آن ها دیده می شود و با  Enterروی
نام هر کدام گردش آن حساب نیز از ابتدا تا کنون دیده می شود.
تذکر  :اگر بدهی بیش از صد میلیون ریال باشد به جهت متمایز بودن و مورد توجه قرار گرفتن ،آن عدد به رنگ بنفش دیده
می شود .
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 .3موجودی بانک ها (ریال):
در این ردیف جمع موجودی بانک ها یا به عبارت دیگرجمع بدهی بانک ها به ما دیده می شود که با زدن  Enterبر روی آن عدد ،
لیست بانک ها به تفکیک دیده می شود .در صورت زدن  Enterبر روی هر بانک  ،گردش حساب از اول دیده می شود.
نکته  :از آنجایی که اصوال بانک ها به اندازه موجودی مان به ما بدهکار می باشند در نتیجه جمع موجودی بانک ها در ستون
دارایی های ما دیده می شود .

تذکر  :در صورت گرفتن وام و طلب کار شدن بانک نیز الزم است حسابی به نام وام با گروه مثال متفرقه ایجاد کرده و مبلغ وام را از
آن حساب دریافت کنیم و مقدار سود بانک را از طریق طلب بابت به آن اضافه کنیم .این حساب در بستانکاران (ردیف 2تراز دیده
می شود )
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 .4موجودی حساب های در جریان وصول (ریال) :
در این ردیف جمع مبلغ چک هایی که به حساب یا حساب های در جریان وصول خرج کرده ایم و هنوز در آن حساب ها می باشند
و وضعیت وصولی آن مشخص نشده را می بینیم که با زدن  Enterبر روی مبلغ این ردیف ریز آن ها نیز دیده می شود.

 .5پول موجود صندوق و چک های بانکی (ریال) :
در این ردیف مقدار موجودی پول نقدمان دیده می شود همچنین از آنجایی که چک بانکی به نوعی پول نقد حساب می شود  ،در
این ردیف تعداد آن ها دیده می شود که مقدار آن ها در جمع مبلغ دیده شده محاسبه شده است  .در صورت داشتن مکمل ارز و
داشتن موجودی نقد غیر از ریال (مانند یورو یا دالر ویا  )....نیز مقدار تبدیل به ریال آن  ،با توجه به ریت تعیین شده دیده می
شود  .با زدن  Enterبر روی آن جمع ،لیستی باز شده که مقدار وجه نقد و ریز موجودی دیگر ارزها به همراه مبلغ چک های بانکی
در صندوق دیده می شود .با زدن  Enterبر روی هر کدام گردش آن واحد پول در تاریخ مورد نظر را می توان دید و با انتخاب
چک های بانکی لیست آنها قابل رویت می باشد.
نکته :زمانی که موجودی نق دی ما منفی باشد (خروج بیشتر از موجودی) در ستون مقابل یعنی بدهی ها دیده می شود(.البته سعی
کنید با وارد کردن کامل اسناد از بروز موجودی منفی جلوگیری نمایید )
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تذکر  :اگر یکی از موجودی های شما منفی شود  ،در قسمت خطا ها خطای نقد روشن می شود .و سعی کنید علت را بیابید تا این
خطا خاموش شود.
 برای دیدن و ورودها و خروجهای چکهای بانکی در قالب یک گزارش میتوان به منوی  28برنامه رجوع کرد و گزینهی
"گزارش ورود و خروج فقط پول" را انتخاب کنید.

 .6ارزش سکه و کارهای تعدادی (ریال) :
در این ردیف جمع ارزش ریالی سکه ها و کارهایی که به عنوان کار ساخته تعدادی تعریف شده مشخص می باشد .مبنای محاسبه در
این قسمت تعداد موجودی هر کار تعدادی در فی خریدی است که در لیست  47کار های ساخته تعریف کرده ایم .این لیست به
شکلی است که با دریافت کار با فی جدید به صورت خودکار اصالح شده و جایگزین قیمت قبلی می شود.
با زدن  Enterبر روی مبلغ ارزش سکه ها  ،ریز کارها به همراه تعداد و فی خرید و ارزش کلی دیده می شود .همچنین با زدن
مجدد  Enterبر روی هر کدام  ،گردش آن کار دیده می شود.
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 .7ارزش بارخانه (ریال) :
ردیف  8و  9در صورت داشتن مکمل جواهر قابل استفاده می باشد  .در این ردیف  ،جمع ارزش ریالی بارخانه (سنگ) های موجود
دیده می شود .مبنای محاسبه به این ترتیب است که وزن هر سنگ یا بارخانه ضرب در فی هر قیراط می باشد .با زدن  Enterروی
این ردیف ریز بارخانه ها به همراه مشخصات آن ها دیده می شود.
تذکر :اگرمکمل ارزی داشته باشید و برخی از بارخانه های شما دالری باشد در این صورت ارزش بارخانه ها بر اساس دالر روز
محاسبه و در ای عدد لحاظ می گردد .
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 . 8ارزش جواهر (ریال) :
در این قسمت جمع ارزش ریالی جواهرات موجود که شامل اجرت پایه  ،فی آبکاری و مخراجکاری ،فی سنگ و  ...می باشد ،دیده
می شود .با زدن  Enterروی آن جدولی باز شده که شامل  4قسمت می باشد:


جواهرات موجود :
که تعداد قطعات جواهرات موجود در صندوق دیده می شود و با زدن  Enterبر روی آن ریز قطعات به همراه کد ،وزن
 ،مایه و دیگر مشخصات آن ها دیده می شود.

 جواهرات و بارخانه های نزد مخراجکار :
با انتخاب این گزینه ریز قطعه جواهرات و بارخانه هایی که به حساب های مخراجکار(با گروه مخراجکار) خارج کرده و
هنوز از آن ها دریافت نکرده ایم را می بینیم.
 جواهرات نزد مخراجکار یا آبکار :
در این گزینه تعداد قطعاتی که به حساب های آبکاری (با گروه آبکار) خارج کرده و نزد آن ها می باشد تا در آینده
دریافت کنیم به همراه مشخصات دیده می شود و با زدن  Enterریز آن ها دیده می شود.
 جواهرات نزد حساب های امانی :
با انتخاب این ردیف جواهراتی که به حساب های امانی(گروه امانی) خارج کرده ایم که در حقیقت جز موجودی مان
محسوب می شود دیده می شود و با زدن  Enterریز آن ها دیده می شود.
نکته  :ستون مقابل و بدهی ها اصوال باید صفر باشد مگر اینکه خروج بارخانه (سنگ) ها بیشتر از مقدار موجودی باشد و
منفی شود.
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 .9اجرت طال و سایر فلزات ساخته موجود (ریال) :
در این ردیف جمع مقدار اجرت کارهای ساخته موجود دیده می شود.
تذکر  :اگر کارهای ساخته شما دارای سنگ های درشت و نیمه قیمتی باشد در این صورت ارزش سنگ نیز در این عدد لحاظ می
شود.
با زدن  Enterروی این ردیف نوع محاسبه و در صورت داشتن و در صورت وجود سنگ ارزش سنگ ها به صورت مجزا دیده می
شود و با کلیک بر روی نمایش ریز سنگ ها نیز به تفکیک دیده می شود .
نحوه مشخص شدن میانگین اجرت یک گرم :
فی اجرت کارهای ساخته که در باالی صفحه اصلی تراز نیز دیده می شود و در  3حالت مختلف جهت محاسبه قابل تنظیم است.

حالت اتوماتیک
حالت ثابت
حالت لیست
یکی از این عبارات به رنگ آبی در باالی تراز دیده می شود و با کلیک بر روی آن و رمز  300می توان نوع آن را تغییر داد.
نکته بسیار مهم  :بهترین حالت برای کابرانی که گزارشات و سود تراز را دقیق می خواهند  ،حالت لیست است و شما سعی کنید که
عبارت باالی تراز بر روی لیست تنظیم شده باشد.
ثابت :
اگر شما ثابت را انتخاب کرده اید به این معنی است که شما خود با نگاه به ویترین و از سایر ادله تعیین می کنید اجرت کارهای
موجود من با در نظر گرفتن درصد و اجرت پرادختی عدد فالن برای هر گرم کار ( به طور متوسط ) می باشد و این عدد در سیستم
ثابت بماند تا خودم دو باره این عدد را در قسمت 53برنامه دوباره تغییر دهم .
اتوماتیک:
و اگر تنظیم بر روی توماتیک باشد یعنی به سیستم اجازه می دهیم عدد متوسط فی اجرت برای هرگرم را متناسب با قیمت دریافت
از سازندگان تغییر دهد  ،یعنی اگر اجرت میانگین کارهای ساخته مثال ده هزار تومان است با اولین دریافت متناسب با وزن موجود
و وزن دریافت یک عدد جدید برای میانگین کار ساخته در نظر بگیرد و عدد قبلی را تغییر دهد .
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لیست :
بهترین و دقیق ترین حالت است که به صورت پیش فرض روی این حالت تنظیم می باشد .در این روش سیستم از روی جدول لیست
ساخته های موجود ( که در  47برنامه قابل رویت است ) هم متوسط اجرت و هم درصد های اجرتی را به دقت محاسبه و عدد را به
صورت کامال دقیق ارائه می دهد ولی نکته مهم این است که در این حالت باید دقت داشت تا هم ریز اوزان موجودی ها درست
باشد و هم فی خرید و درصد خرید درست باشد.
توجه داشته باشید که اجرت و درصد کارهای ساخته زمان دریافت کار از سازنده  ،در لیست اصلی  47برنامه  ،اصالح و جایگزین
می گردد.

 .10طال و سایر فلزات (متفرقه  ،آبشده  ،شرطی) (گرم) :
در این ردیف جمع وزن تبدیل به  750شده طالهای متفرقه  ،آبشده و شرطی موجود در صندوق دیده می شود.
با زدن  Enterبر روی این عدد  ،ریز آبشده ها شامل وزن  ،عیار و حسابی که از آن دریافت شده است دیده می شود و با زدن
 Enterروی هر کدام گردش آن طال دیده می شود.
نکته  :ردیف های با رنگ بنفش به معنی آن است که بیشتر از  7روز از تاریخ دریافت آن می گذرد.
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 .11ساخته موجود (گرم) :
در این ردیف جمع وزن تبدیل به  750کارهای ساخته دیده می شود.
در صورت داشتن طالهایی با عیار غیر از  ، 750جمع وزن ترازویی در مقابل عنوان ساخته موجود ،در صورت داشتن کار سنگ دار
 ،جمع وزن آن ها با عالمت  Sودر صورت داشتن کار با پالستیک جمع وزن آن ها با عالمت  ، Pدیده می شود.
با زدن  Enterبر روی جمع ساخته ها ،جدولی باز شده که ردیف  1لیست (کارهای ساخته) موجود به همراه مشخصات آن ها را
نمایش می دهد .ردیف ( 2نزد امانی) کارهایی که به حساب امانی (با گروه امانی) خارج شده و عمال جز موجودی ما محسوب
میشود.
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 .12جمع طلب و بدهی ها (گرمی) :
در ستون دارایی ها جمع طلب های گرمی ما از افراد و حساب ها دیده شده و در مقابل و ستون بدهی ها  ،جمع گرمی بدهی ما به
افراد دیده می شود .با  Enterروی جمع هر کدام ،لیست افراد و مانده گرمی هر یک از آن ها دیده می شود و با  Enterروی نام
هر کدام گردش آن حساب نیز از ابتدا تا کنون دیده می شود.
تذکر  :اگر بدهی حسابی بیش از  1000گرم باشد به جهت متمایز بودن و مورد توجه قرار گرفتن  ،آن عدد به رنگ بنفش دیده می
شود .
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 .13درصدهای ساخته طبق لیست (گرمی) :
با توجه به وزن موجود از هر نوع کار ساخته و مقدار درصدی که در لیست  47تعریف شده  ،درصد هر یک از کارهای موجود در
صندوق محاسبه شده و جمع همه آن ها در این قسمت دیده می شود.
تذکر  :این ردیف در صورتی که فی اجرت کار ساخته تراز بر روی لیست تنظیم شده باشد درصدها را محاسبه می کند.
نکته  :برای محاسبه درست درصدها الزم است ،وزن ریز طالهای ساخته موجود ودرصد آن ها در لیست  47صحیح باشند.

 .14جواهر موجود و سایر فلزات (گرمی) :
این ردیف جمع وزن گرمی جواهرات موجود در صندوق را به ما نمایش می دهد .با زدن  Enterروی آن جدولی باز شده که مانند
ردیف ( 9ارزش جواهر) دارای  4قسمت با همان مفاهیم می باشد با این تفاوت که جمع وزنی آن ها را نشان می دهد و با زدن
 Enterبر روی هر کدام ریز جواهرات موجود صندوق یا نزد (مخراجکار ،آبکار یا امانی) دیده می شود.
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 .15سرمایه اولیه (گرم) :
در صورت داشتن تراز واقعی و تعریف شخص یا اشخاص سرمایه گذار ،حساب یا حساب هایی با گروه سرمایه گذار برایشان ایجاد
شده که به اندازه سرمایه وارد کرده طلبکار می باشند .در این ردیف جمع مانده گرمی حساب هایی با گروه سرمایه گذار ها را می
بینیم که با زدن  Enterروی آن ،ریز حساب ها دیده می شود.
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 .16سرمایه اولیه پول (ریال) :
در این ردیف جمع مانده ریالی حساب هایی سرمایه گذار ها را می بینیم که با زدن  Enterروی آن ،ریز حساب ها دیده می شود.
نکته  :سرمایه گذاران مانند حساب های مشتری با توجه به طلبکار یا بدهکار بودنشان  ،در ستون دارایی یا بدهی ها قرار می گیرند.

.17باالنس گرمی (گرم) :
این ردیف به این مفهوم می باشد که اگر بخواهیم تمامی طلب های گرمی مان را از اشخاص گرفته و در مقابل تمامی بدهی های
گرمی مان را تسویه کنیم در انتها یا طالی مازاد خواهیم داشت ،یا به عدد صفر می رسیم یا زیر صفر که هنوز بدهکار می باشیم.
نحوه محاسبه به این ترتیب می باشد که اگر جمع ستون گرمیِ دارایی های ما در تراز را از جمع ستون بدهی های گرمی مان کم
کنیم ،به این عدد خواهیم رسید.

 .18باالنس ریالی (ریال) :
این ردیف مانند ردیف 17به این مفهوم می باشد که اگر این بار بخواهیم تمامی طلب های ریالی مان را از اشخاص گرفته و در مقابل
تمامی بدهی های ریالی مان را تسویه کنیم در انتها یا پول مازاد خواهیم داشت ،یا به عدد صفر می رسیم یا زیر صفر که هنوز بدهکار
می باشیم.
نحوه محاسبه این ردیف نیز به این ترتیب می باشد که اگر جمع ستون ریالی دارایی های ما در تراز را از جمع ستون بدهی های
ریالی مان کم کنیم ،به این عدد خواهیم رسید.
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باالنس ارزی
در صورت داشتن مکمل ارزی و واحدهای ارزی دیگر  ،باالنس ارزی محاسبه می شود  .یعنی به عنوان مثال اگر بخواهیم با تمامی
افرادی که مانده حساب ارزی داریم تسویه کنیم در انتها چه مقدار برای ما می ماند یا صفر شده و یا بدهکار می شویم به عبارت
دیگر که تفاوت جمع طلب های ارزی حساب ها از بدهی های ما به افراد می شود باالنس ارزی .

 .19جمع وزن طالی در گردش (گرم) :
در این ردیف جمع گرمی اعداد ستون باال را می بینیم که عدد مقابل نیز همان مقدار است .

 .20جمع مبلغ در گردش (ریال) :
در این ردیف جمع ریالی اعداد ستون باال را می بینیم که عدد مقابل نیز همان مقدار است .

 .21هزینه  -سوخت (ریال) :
در این ردیف جمع مانده حساب ریالی حساب هایی با گروه هزینه را می بینیم  .این حساب ها قبال و هنگام ثبت سند تاثیرشان را
روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از مانده آن ها در تراز نیز دیده می شود .حساب های بدهکار در لیست دارایی ها و حساب های
طلب کار در لیست بدهی ها دیده می شوند ولی در عمل بد هکار یا طلبکار ما محسوب نشده و سوخت می باشند .با زدن  Enterبر
روی مبلغ آن ریز حساب ها دیده می شود.

 .22سوخت طال و سایر فلزات (گرم) :
در این ردیف جمع مانده حساب گرمی حساب هایی با گروه هزینه را می بینیم  .این حساب ها قبال و هنگام ثبت سند تاثیرشان را
روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از مانده آن ها در تراز نیز دیده می شود .حساب های بدهکار در لیست دارایی ها و حساب های
طلب کار در لیست بدهی ها دیده می شوند ولی در عمل بدهکار یا طلبکار ما محسوب نشده و سوخت می باشند .با زدن  Enterبر
روی وزن آن ریز حساب ها دیده می شود.

 .23هزینه  -سوخت (طلب  /بدهی-ریال) :
در این قسمت جمع ردیف هایی که از طریق طلب و بدهی ریالی و از ابتدا تا کنون در حساب افراد وارد کرده ایم دیده می شود .
این سند ها قبال و هنگام ثبت  ،تاثیرشان را روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از مانده آن ها در تراز نیز دیده می شود  .با زدن
 Enterبر روی مبلغ آن ریز حساب هایی که در آن ها سند طلب و بدهی وارد شده دیده می شود که با زدن  Enterبر روی هر
کدام از نام ها  ،ریز ردیف ها دیده می شود.
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 .24سوخت طال (طلب  /بدهی-گرم) :
در این قسمت جمع ردیف هایی که از طریق طلب و بدهی گرمی و از ابتدا تا کنون در حساب افراد وارد کرده ایم دیده می شود .
این سند ها قبال و هنگام ثبت  ،تاثیرشان را روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از مقدار آن ها در تراز نیز دیده می شود  .با زدن
 Enterبر روی وزن آن ریز حساب ها که در آن ها سند طلب و بدهی وارد شده دیده می شود که با زدن  Enterبر روی هر کدام
از نام ها  ،ریز ردیف ها دیده می شود.

. 25هزینه  -سوخت (افتتاحیه) :
در این قسمت جمع ردیف هایی که از طریق طلب و بدهی ریالی و از ابتدا تا کنون وارد شده و در قسمت شرح افتتاحیه را انتخاب
کرده ایم دیده می شود  .این سند ها قبال و هنگام ثبت  ،تاثیرشان را روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از مقدار آن ها در تراز نیز
دیده می شوند  .با زدن  Enterبر روی مبلغ آن ریز حساب هایی که در آن ها سند طلب و بدهی با شرح افتتاحیه وارد شده دیده می
شود که با زدن  Enterبر روی هر کدام از نام ها  ،ریز ردیف ها دیده می شود

 .26سوخت طال (افتتاحیه) :
در این قسمت جمع ردیف هایی که از طریق طلب و بدهی گرمی و از ابتدا تا کنون وارد شده و در قسمت شرح افتتاحیه را انتخاب
کرده ایم دیده می شود  .این سند ها قبال و هنگام ثبت  ،تاثیرشان را روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از مقدار آن ها در تراز نیز
دیده می شوند  .با زدن  Enterبر روی وزن آن ریز حساب هایی که در آن ها سند طلب و بدهی گرمی با شرح افتتاحیه وارد شده
دیده می شود که با زدن  Enterبر روی هر کدام از نام ها  ،ریز ردیف ها دیده می شود.

 .27هزینه  -سوخت (درصد) :
در این قسمت جمع درصد ردیف های کار ساخته که از ابتدا تا کنون در حساب افراد وارد شده دیده می شود  .با زدن  Enterبر
روی وزن آن ریز حساب دیده می شود که با زدن  Enterبر روی هر کدام از نام ها  ،ریز ردیف ها دیده می شود.
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چاپ تراز
برای چاپ کل تراز کافیست در گزارش تراز کلید F7را زده یا بر روی آیکون پرینتر در پایین صفحه سمت راست  ،کلیک
کنید.چاپ تراز به دو صورت است
 – 1چاپ تراز بدون هزینهها
 – 2چاپ تراز به همراه هزینهها
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چگونگی ایجاد تراز صحیح در آغاز کار با نرم افزار حسابداری زرین
 .1برای شروع ابتدا لیستی از تمامی افراد و طرف حساب هایی که با مغازه حساب دارند (نام و نام خانوادگی در صورت تمایل
آدرس و تلفن) تهیه میکنیم  ،سپس برای تمامی این افراد یک حساب (از طریق  42برنامه )ایجاد می کنیم ( انتخاب گروه
صحیح نیز در این قسمت مهم است ) و سپس برای سرمایه گذار یا سرمایه گذاران نیز حسابی با گروه سرمایه گذار ایجاد می
کنیم.
 .2از قسمت ثبت سند به ترتیب وارد حساب هایی که ایجاد کرده ایم شده و از ردیف بدهییا طلب (ردیف  11منوی دریافت و
پرداخت )مانده گرمی و ریالی را وارد میکنیم ( ،اگر بدهکار بود منو رنگ قرمز و بدهی بابت انتخاب شود و اگر بستانکار
بود با فلش سمت چپ و راست منو آبی شود و اگر طال بدهکار بود و پول بستانکار بود در قالب دو ردیف حساب افتتاحیه
وارد شود ) هر شخص سپس در قسمت شرح گزینه افتتاحیه را انتخاب میکنیم و در پنجره باز شده حساب سرمایه گذاری
که قبال وارد کرده ایم را انتخاب میکنیم تا همین عدد در حساب سرمایه گذار نیز ثبت شود.
در مورد بانک ها درست مانند رویه باال عمل می کنیدیعنی موجود هر بانک در حساب ان بانک که قبال با گروه حرفه بانک
ایجاد کرده بودید ان حساب را بدهکار و در شرح افتتاحیه و طرف مقابل سرمایه گذار را انتخاب می کنید .
( در صورتی که هنگام انتخاب افتتاحیه برنامه طرف دوم را از ما نپرسید از قسمت تظیمات alt+f12در جستجو عبارت
افتتاحیه را تایپ کرده و ردیف " در سند افتتاحیه طرف دوم سوال شود" را فعال می کنیم)
و بدین ترتیب برای تمامی اشخاص مانده حساب انها شکل می گیرد و در مقابل طرف دوم یعنی حساب سرمایه گذار نیز
شکل می گیرد.
تذکر مهم  :در پایان این قدم حتما تراز را باز کنید ( گزارش  111برنامه ) باالنس گرمی و باالنس ریالی باید صفر باشد.
 .3در این مرحله باید موجودی های واقعی و درست در سیستم زرین شکل گیرد
ابتدا لیست صحیحی از موجودی های واقعی مغازه تهیه می کنیم ( که شامل لیست کارهای ساخته به تفکیک با اجرت و فی
درصد صحیح و ریز متفرقه و ابشده و وجه نقد و چک ها و سکه ها )
سپس وارد حساب سرمایه گذار می شویم و این موجود ها را از سرمایه گذار دریافت می کنیم .
 .4حاال نوبت شکل گیری چک های شخصی که از دسته چک خود قبال نوشته اید و باید این چک با تاریخ روی چک به سیستم
معرفی گردد.
اگر چک شخصی از قبل نوشته شده باشد الزم است که آن چک به سرمایه گذار در قالب خروج چک شخصی به سرمایه
گذار پرداخت گردد .منو درحالت قرمز قرار دهید و از گزینه چهار خروج چک استفاده و پس از وارد کردن مبلغ و شماره
چک  Enterنزنید و ازکلید سمت چپ استفاده کنید تا سیستم متوجه شود که چک از دسته چک مغازه نوشته شده و
مربوط به چک اشخاص نمی باشد و سپس تاریخ روی چک و بانک را انتخاب کنید ( البته الزم است که قبال برای بانک
حساب ایجاد کرده باشید تا در منوی بانک ها ان بانک را ببینید)
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تذکر  :1وقتی چک شخصی معرفی شد دیگر نگران فراموش کردن سررسید نباشید زیرا سیستم به موقع ( یعنی از  2روز
قبل از سررسید به شما این امرا را یاداوری می نماید )
تذکر  - 2اگر بعد از شکل گیری حساب ها خواستید به یکی از مشتریها چک شخصی پرداخت نمایید  ،در این صورت باید
در حساب همان شخص  ،این چک شخصی با روش باال  ،پرداخت شود.
 .5در صورت واردکردن اطالعات صحیح موارد فوقدر برنامه زرین  ،باید باالنس گرمی و ریالی در تراز ( گزارش )111
معقول و واقعی باشد در غیر این صورت با کارشناسان امور حسابداری شرکت تماس بگیرید.
معقول یعنی مجموع ارزش باالنس گرمی و ریالی شما به اندازه سود دوره شما باشد و باالنس گرمی و ریالی شما هیچ کدام عدد غیر
منطقی نباشد.شناسایی این قدم بسیار مهم است.
 .6در صورت درست بودن سود تراز آن را از طریق قسمت صفر کردن سود در پایین جدول تراز (قسمت 111برنامه )صفر
کردن سود تراز را انتخاب می کنیم و باالنس گرمی و ریالی صفر می گردد .
با اینکار مانده باالنس گرمی و ریالی به حساب سود انباشته ارسال می شود
( سود انباشته حساب است که سود مغازه تا این لحظه در ان قرار دارد )
حاال در قسمت باالنس گرمی و ریالی عدد صفر دیده می شود.
به این نقطه تراز صفر گفته که اهمیت زیادی دارد و پس دیدن تراز صفر می توانید روال عادی سند زدن را شروع کنید .
تذکر مهم  :حتما هزینه های خود را با شرح کامل در حساب با گروه هزینه بزنید و از گزینه طلب بابت حتی المقدور
استفاده نکنید مگر طلب بابت دو طرفه
و در ایجاد حساب های هزینه حتما مراعات کنید که گروه این حساب ها هزینه باشد تا در تراز در قسمت هزینه ها طبقه
بندی شود و در لیست بدهکاران قرار نگیرند .مظنه سیستم صحیح تعریف شده باشد
در صورت داشتن حساب یا موجودی های ارزی ،قیمت دالر و ریت های مختلف صحیح وارد شده باشد
وزن  ،درصد و اجرت کارهای ساخته درست و واقعی تعریف شده باشد ( در قسمت  47برنامه)
در ضمن برای سرمایه گذار ( یا سرمایه گذاران ) حسابی با گروه متفرقه به نام او باز کنید تا برداشت های روز مره در ان
حساب صورت پذیرد .
بعد از این و با گذشت زمان اگر بخواهید سود هر دوره کاری مثالً هر ماه یک بار آن را در یک حساب جداگانه نگه داری کنید و
سود هر دوره مشخص باشد تا از روند سود در ماههای مختلف مطلع شوید در این صورت هنگامی که در صفحه تراز هستیم  ،در
پایین صفحه و کنار سود کلی  (( ،صفر کردن سود تراز)) دیده میشودو با انتخاب این قسمت صفحه جدید زیر باز می شود .که با
 Enterبر روی گزینه بله  ،سود تراز به حساب سود انباشته منتقل و سود گرمی و ریالی تراز صفر می شود  .و کل سود های
مغازه در یک حساب به نام سود انباشته منتقل می شود .
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برداشت پول از صندوق
شرکا و یا افرادی که در مغازه کار می کنند و می خواهند از مغازه پول برداشت کنند باید به روش زیرمستقیماً عمل نمایند .
برای برداشت پول از مغازه و صندوق ابتدا برای افرادی که اجازه برداشت از صندوق را دارند حساب باز میکنیم  .برای این کار به
ترتیب زیر عمل میکنیم:
ابتدا یک حساب به نام شخص برداشت کننده باز میکنیم و گروه آن را پرسنل قرار میدهیم.
نکته  : 1میتوان گروه این فرد را گروهی غیر از پرسنل و سرمایهگذار قرار داد.
نکته  : 2جلوی نام و نام خانوادگی  ،می توانید عبارت برداشت را بنویسید تا مشخص باشد این حساب برای برداشت ازصندوق
است.
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سپس وارد حساب این فرد میشویم و مقدار پولی را که این شخص برداشت کرده را از حساب او خارج میکنیم.

نکته  : 1با این روش مشخص میشود ،در مدّت مشخص مثالً  3ماه یا  1سال چه مقدار از مغازه برداشت داشته است.
نکته  : 2این حساب مانند یک مشتری بدهکار به مغازه فرض میشود و فرد برداشت کننده میتواند هر موقع بدهی خود را به
مغازه پرداخت کند.

تاثیرگذاری اسناد مختلف بر روی تراز
هم اکنون که در مورد تراز ،اطالعات جامعی را کسب کرده اید با چند مثال این اطالعات را کامل تر می کنیم .
برای درک بهتر تراز که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که موجودی ها و سود و زیان در آن ذخیره می شود به روش زیر
عمل کنید .
ابتدا تراز را خوب نگاه کنید و کلیه اعداد آن را به خاطر بسپارید و یا یادداشت نمایید و یا اینکه تراز را روی صفحه کاغذ چاپ
کنید  .سپس سندی را ثبت کنید ( از هر نوع که بخواهید ) حاال بگویید کدام یک از اعداد تراز باید تغییر کند آن ها را بنویسید
سپس تراز را نگاه کنید  ،آیا جواب شما صحیح بود ؟
این مورد را در طی زمان مسلط شدن برای انواع سندها ( از قبیل تخفیف  ،هزینه  ،فروش طال  ،پول  ،فروش کار ساخته  ،درصد و
 ) ...امتحان کنید و نوع عملکرد آن را در تراز مشاهده نمایید .
تذکر مهم  :حتماً سعی کنید در این قسمت کامالً مسلط باشید تا لذت کار با برنامه زرین چند برابر شود .
حتماً این تمرین را تکرار کنید تا برای هر سند جواب درست داشته باشید .
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 -1تراز را ببینید .
 -2سند را ثبت کنید.
 -3حدس بزنید که کدامیک از اعداد تراز عوض می شوند و اعداد جدید را روی کاغذ بنویسید.
 -4حاال تراز را نگاه کنید آیا همه اعداد تغییر کرده را درست گفته بودید .
و این تمرین را مرتب برای انواع سندها تکرار کنید و تکرار کنید تا مسلط شوید .
برای درک درست تراز ،این قسمت بسیار بسیار بسیار مهم است .
( مثال ) 1
برای این که مفهوم تراز را بهتر درک کنیم چند سند را وارد میکنیم و تأثیر آن را در تراز میبینیم.
حتماً این مثال ها را با دقت بررسی کنید  ،مطمئناً در یادگیری بخش تراز موثر است :
 .1ابتدا وارد حساب فردی میشویم .
 .2به این شخص  3قلم کار ساخته میفروشیم ( خارج می کنید ) که جمع این کارها  250گرم میشود.
 .3سپس از این شخص  125/77گرم طالی آبشده با عیار  745میگیریم که معادل  124/93میباشد.
 .4حاال سند را ثبت میکنیم .بعد از اینکه سند ثبت شد و جدول موجودیها دیده می شود ،کلید  Enterرا فشار ندهید
زیرا میخواهیم به بررسی موجودی بپردازیم.
 .5همان طور که می بینید در قسمت باالی صفحه جدولی تشکیل شد ،شاید تا به حال به این جدول توجه نمیکردیم ،اما
این جدول بسیار مهم است و موجودیهای صندوق را بعد از ثبت هر سند  ،نشان میدهد.
حاال به بررسی این جدول میپردازیم:
 .6این جدول شامل  6ستون و  3ردیف است .در ردیف اول موجودیهای صندوق را قبل از ثبت سند میبینیم و در
ردیف دوم موجودی صندوق پس از ثبت سند و در ردیف سوم ،تفاوت این سند را میبینیم ،یعنی چه قدر طال یا پول
وارد یا خارج شده است .به این نکته توجه داشته باشید قرمز به معنای خروج از صندوق و آبی به معنی ورود به
صندوق میباشد .
 .7حاال به بررسی سندی که ثبت کردیم میپردازیم  ،در سندی که وارد کردیم  250گرم کار ساخته به فردیپرداخت و
 124/93گرم طالی آبشده دریافت کردیم.
● همان طور که در جدول مشاهده میکنید موجودی ساخته ما  300گرم شد یعنی قبالً  602/23گرم بود و بعد از ثبت
سند  352/23گرم شده است.
●و 124/93گرم نیز طالی آبشده به موجودی ما اضافه شده که به رنگ آبی نشان داده میشود  ،چون دریافت شده است.
 .8قسمت پول و چک های صندوق تغییری نکرده است  ،زیرا نه پول و نه چک دریافت و پرداخت نکردهایم.
 .9حاال وارد قسمت تراز میشویم و تا ببینیم این سند در تراز چه تاثیری داشته است .
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ذوب طال
هنگام باز کردن حساب برای ذوب  ،گروه را حتماً (هزینه با ته حساب گرمی ومالی) قرار دهید.
شما می توانید هنگام ورود طال ،اگر عیار آن مشخص نیست طال را به صورت شرطی دریافت کنید و آن را به صورت شرطی به سایر
اف راد پرداخت نمایید و وقتی جواب ری مشخص شود حساب افراد به اندازه جواب ری (با مشخص کردن جواب ری و به طور
اتوماتیک ) تغییر میکند.
مانده حساب ذوب به این معناست که اگر در طول مدت زمان این حساب نزدیک صفر باشد طالهای متفرقه با عیاری که دریافت
میکنیم هماهنگی دا رد و اگر این حساب به تدریج بدهکاریش اضافه گردد بدین معنی است که شما دقت در دریافت طال ندارید و
آن را با عیار باال دریافت می کنید  ،به عبارت دیگر دقت الزم را ندارید و باید نسبت به دریافت طال دقت بیشتری داشته باشید و
طالی متفرقه را محک کنید و ذوب ها برای شما زیان آور باشد.
اگر مانده این حساب بستانکار باشد و مقدار آن به تدریج اضافه میگردد  ،یعنی شما دقت خوبی در دریافت طالهای متفرقه دارید
و مشتری های شما نیز بسیار خوب هستند زیرا طالهایی با عیار مناسب و تمیز و درست دارند.
در کل برای شما سود آور بوده است
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امنیت و بکاپ
زرین یکی از قویترین نرم افزارهایی است که همواره اهمیت محرمانه بودن اطالعات را درک کرده و سعی کرده است تا به
بهترین حالت ممکن تدابیری را اتخاذ کند که تا این امر بسیار مهم لحاظ شود .
به همین دلیل از ده ها سال قبل طراحی  ،به گونه ای بوده که قفل بسیار مطمئن در نظر گرفته شده و بکاپ های موجود بر روی این
قفل به صورت کد بوده و کپی از این بکاب ها  ،ارزشی برای دیگران ندارد و حتی برای دوستان شما که نرم افزار زرین را دارند نیز
این بکاپ ها قابل باز شدن نیستند و در ویرایش های اخیر  ،ایمنی باالتر رفته  ،به گونه ای که بکاپ شما بدون قفل یا رمز ( که
توسط شما تعیین می گردد ) باز نمی شود و حتی این امر برای متخصصان و برنامه نویسان شرکت نیز غیر ممکن است و امکان باز
کردن اطالعات فقط و فقط با رمز شما امکان پذیر می باشد .
به همین دلیل دقت زیادی داشته باشید که از دست دادن قفل و یا سرقت ان و فراموش کردن رمز ورود به برنامه یعنی  ،از
دست دادن اطالعات خواهد بود .
در حالت فوق مطمئن باشید  ،از دست پرسنل و برنامه نویسان شرکت  ،کاری بر نمی اید ( به دلیل کدینگ یک طرفه ) و الزم
است که یک برنامه و یک قفل جدید تهیه شود و اطالعات مبدا به صورت دستی و مبدا و به صورت مانده حساب وارد سیستم
جدید شود.
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راهنمای کلیدهای تابعی (میانبر)
تعریف میانبرها بر روی صفحه اصلی برنامه
منظور از کلید میان بر رسیدن سریع به قسمت مورد نظر و پر کاربرد با زدن حداقل کلید و بدون نیاز به وارد شدن از قسمت های
چند مرحله ای به بخش یا گزارش مورد نظرمی باشد ( .تذکر  :اغلب کلید های میانبر  ،روی صفحه اصلی برنامه فعال هستند )

اضافه کردن مشتری جدید  42 :یا Ctrl+Insert
اصالح مشخصات یک مشتری 46 :یا انتخاب مشتری در  21سپس Insert
دیدن پرونده مشتریان  Alt + FF:یا 41
دفتر روزنامه  F9:یا 64
مشخص کردن جواب شرطی ها 23 :
دیدن جواب ری 22 :
گزارش ورود و خروج ساخته  ،متفرقه  ،چک و پول 28 :
گزارشات کلی F11 :
وارد شدن به قسمت تراز  111( :روی صفحه اصلی برنامه) یا کلید F7
دیدن اسناد حذف شده Alt+H:
تغییر فی طال 53 :
بک آپ گیری (تهیه پشتیبان از اطالعات )  63 :یا Alt+B
قسمت بررسی چک ها و گزارش های آن  F8:یا  Alt +Eیا 24
تغییر موجودی ساخته  ،آبشده و وجه نقد و تعقیب و تغییر آن ها 15 :
گزارش های مهم ( مانده مشتریها با تفکیک و پرونده و F11: )...
انتقال به محیط دفتر حسابداری دوم یا Alt + M :...
گزارش گردش  Alt + Z :یا 14
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گزارش پولی ها F5 :
جستجو  Alt+0 :و  Alt + Oیا  18یا  14یا Alt + Z
خالصه عملکرد مغازه در یک فاصله مشخص  Alt + H :یا 17
مدیریت اسناد موقت :

29

گزارش های تحلیلی ساخته 19 :
گزارشات مهم 31 :
خروج از برنامه Alt+Q :
 F3یا Alt + E

جستجو بین نام نقدی ها :
موجودی آبشده ها Alt+U :

گزارشات و تنظیمات جواهر Alt+J :یا  71یا  72یا 73
جستجو بین جوهرات Alt+P :
قسمت مربوط به پاک کردن کل اطالعات Alt+D :
گزارشات و تنظیمات قسط Alt+G :
گزارشات مربوط به کار ساخته Alt+L :
گزارشات مربوط به چک (روش جدید) Alt + C :
گزارشات مربوط به نقدی F3 :
گزارش گردش ماهانه 13 :
مدیریت دفتر فی ساخته 26 :
نمودارها 32 :
تغییر رمزهای برنامه و مدیریت کاربران 54 :
تعریف ارز و تغییر برابری ارزها 5C :
قسمت مربوط به بارکد و تنظیمات آن Ctrl+B :
دریافت عکس از سرور Ctrl + 1 :
ارسال عکس بر روی سرور Ctrl + 2:
انتخاب مشتری از عکس Ctrl + 3:
گرفتن ورژن جدید 85:

|

Ctrl + N

تست سرعت محاسبات  ،درج اطالعات و اینترنت Ctrl + S :
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فصل ده
)امکانات برروی سند ثبت شده(
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گاهاً پیش میآید بر حسب مشغله ویا خستگی در سندهای خود اشتباه کرده باشیم و آن سندها را ثبت کرده باشیم،برای مثال
سند ورود ساخته را خروج و یا ورود مرجوعی را ورود کار ساخته زده باشیم و یا حتی ردیفی را از قلم انداخته باشیم و ...
که برای اصالح آنها ناچار به حذف و کجدداً وارد کردن آن سندها هستیم که خود وقت گیر و سخت است.
در برنامه برای چنین حاالتی امکاناتی در نظر گرفته شده است که بدون نیاز به حذف و سند زدن مجدد باشد اشتباه خود را
جبران کنیم و سند را تغییر دهیم .
برای این کار در روزنامه و یا پرونده بر روی سند مورد نظر کلید  F10را زده تا لیست امکانات برای شما نمایش داده شود.
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.1قفل/باز کردن سند:
این امکان زمانی استفاده میشود که شما دیگر نمیخواهید تغییراتی روی آن سند انجام بدهید و یا از حذف شدن آن جلوگیری
کنید.

.2تبدیل به سند ناتمام(موقت):
زمانی که میخواهیم سندی را پس از ثبت شدن دوباره در وضعیت موقت قرار بدهیم از این امکان استفاده میکنیم.
پس از استفاده شدن از این امکان آن سند در روزنامه و پرونده به رنگ

در میآید تا کاربر آن سیستم متوجه شود که این

سند قبال ثبت شده است و بعداً موقت شده است.

.3انجام تغییرات بر روی سند:
زمانی که بخواهیم شرح  ،تاریخ یک ردیف و یا شماره سند را تغییر بدهیم  ،از این امکان استفاده میکنیم.

.4نمایش ردیفهای حذفی:
گزارشی از ردیف سندهای حذف شده در آن سند را نمایش میدهد که آن ردیفها بر حسب اشتباه زده شده و سپس حذف
شدهاند را نمایش میدهد.

.5افزودن خطوط به انتهای سند:
هرگاه بخواهیم بعد از ثبت سند بر حسب نیاز باز سندهایی را وارد کنیم  ،می توانیم از این امکان استفاده کرد که سند را
موقت کرده و اجازهی افزودن و یا حذف ردیفهای آن سند را میدهد.

.6انتقال به حساب دیگر:
گاهی سندهای مربوط به یک حساب را اشتباهاَ در یک حساب دیگر وارد کرده و ثبت کردهایم.
"انتقال به حساب دیگر" این امکان را میدهد که بدون حذف سندها و مجدداَ وارد کردن آنها در حساب جدید ،کل
ردیفهای آن سند را به حساب مقصد انتقال دهید.
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.7تبدیل ورود کارساخته به خروج و یا بالعکس یا تبدیل ورود ساخته به ورود مرجوعی(مهر :)97
اگر در سندی اشتباهاً سندهای خروج کار ساخته را ورود کار ساخته زده باشیم و یا بالعکس و یا ورود مرجوع را
ورود کار ساخته زده باشیم به جای این که ردیفهای سندهای زده شده را حذف کنیم و مجدداً سندها را وارد سیستم
کنیم  ،میتوانیم از روش زیر استفاده کنیم.
برای این کار در روزنامه یا پرونده روی سند مورد نظر کلید  F10را زده و گزینهی " تبدیل به خروج و بالعکس"
را انتخاب کرده و متناسب با نیاز خود گزینهی مد نظر را انتخاب کرده تا آن کار انجام شود  ،پس از انجام این کار
سندی که تغییر داده شده است در روزنامه با رنگ بنفش نمایش داده میشود تا برای کاربر قابل تشخیص باشد که
این سند ورود و یا خروج ساخته بوده که تغییر داده شده است.
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قدیمی کردن دفتر فی:
منظور از این کار متمایز کردن کارها با اجرت ها تا قبل از این و تا زمانی که کار را مجدد وارد یا خارج نکنید در دفتر فی به
رنگ بنفش دیده میشود و آخرین  0را به  1ریال تغییر میدهد و زمانی که شما سند ورود یا خروج را با اجرت جدید ثبت
کنید به حالت و رنگ سابق تبدیل میشود تا برای شما مشخص باشد کار با اجرت جدید وارد شده است.
برای اینکار روی صفحه اصلی برنامه  26را زده سپس ردیف ( 4قدیمی کردن دفتر فی ) را انتخاب میکنیم.
 .1قدیمی کردن کارهای دفتر فی
 .2قدیمی کردن دفتر فی برای کار/گروه خاص
 - 1تمامی کارهای موجود در دفتر فی تمامی حساب ها را قدیمی میکند.
 – 2در این مورد میتوان یک یا چندین کار را فقط برای یک یا تعدادی از مشتری ها و یا گروه خاصی از آن ها قدیمی کرد.
نکته  :هنگام انجام بایگانی و بستن دوره که معموال انتها یا ابتدای سال انجام میشود این قابلیت نیز وجود دارد.
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حذف نام کارهای قدیمی و بدون کاربرد:
کارهای ساخته ی قدیمی و بدون کاربرد و موجودی و گردش که لیست کارهای ساخته (منو  47برنامه) را شلوغ کرده را می
توان حذف کرد تا بتوان از شلوغ شدن لیست کارها و یا کاهش سرعت جستوجو جلوگیری کرد.
برای این کار در صفحه ی اصلی برنامه از منوی  Alt + Lگزینهی "حذف کارهای ساخته بدون گردش از لیست" را
انتخاب میکنیم و سپس برنامه لیست کارها را نمایش میدهد و با انتخاب کارهای بدون گردش میتوان آنها را از لیست
کارهای ساخته حذف کرد.

حذف کارهای ساخته از دوره قبل:
گاهی پیش میآید که یکسری از کارهای ساختهای که در لیست دارای موجودی اندکی هستند  ،از دوره قبل و بعد از بایگانی
در لیست هستند و بدون کاربردند و موجب سرگردمی و شلوغی لیست شدهاند ،برای درست کردن این مشکل میتوان کارها
را به صورت دستی و تک تک حذف کرد  ،که کار بیهوده و وقت گیری است.
در برنامه برای چنین شرایطی امکانی در نظر گرفته شده است به نام " حذف کارهای ساخته از دوره قبل " که به صورت
اتوماتیک این کارها را از لیست حذف میکند.
برای استفاده از این امکان در صفحهی اصلی برنامه  Alt + Lرا زده و از منو گزینهی " حذف کارهای ساخته از دوره قبل "
را انتخاب میکنید.
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ترکیب(آبشده):
هنگام خروج آبشده  ،ما دوست داریم اوّل آبشدههایی قدیمی تر هستند را خارج کنیم همچنین دوست داریم که قطعه های
کوچک را نیز خارج کنیم .
اگر تعداد آبشده های صندوق زیاد باشد پیدا کردن قطعه های مناسب که مجموع وزن انها نزدیک به وزن دلخواه ما باشد
مشکل و مدت زمان زیادی می خواهد
در ویرایش های جدید زرین ( آبان  ) 97برای چنین شرایطی امکانی در نظر گرفته شده با عنوان "ترکیب" که به وسیلهی
آن مشکالت در این موضوع را برای ما سهولت میبخشد.در ترکیب  ،با وارد کردن وزن مورد نظر  ،سیستم با در نظر گرفتن
تاریخ دریافت آبشدهها و وزن وارد شده  ،پیشنهادهایی را  ،نمایش میدهد که بر اساس اولویت قدیمی بودن تاریخ بوده و
وزنی را پیشنهاد می کند که نزدیک به وزن دلخواه ما باشد.سپس با کلیک بر روی دکمهی پرداخت  ،آبشدههای انتخاب شده
یکجا به حساب مورد نظر خارج میشوند.
گزینه ترکیب در باالی لیست آب شده ها ( هنگام انتخاب خروج آبشده ) دیده می شود .
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چک(فروش طال):
هر گاه بخواهیم چک بانکی را دیافت کنیم و به میزان وجه چک  ،پولی کنیم از این امکان استفاده میکنیم  ،به این صورت
که در دریافت چک تیک گزینهی "فروش طال" را فعال کرده و پس از انتخاب بانک  ،از شما منظه را گرفته و وجه چک را
با مظنهی :وارد شده پولی میکند.

نمایش جمع در گزارش تفکیک:
گاهی بر حسب نیاز میخواهیم جمع در گزارش " لیست حساب مشتریها با تفکیک " نمایش داده نشود ،
آیا چنین امکانی وجود دارد که در این گزارش  ،جمع نمایش داده نشود؟
بله ،این امکان در قالب یک تنظیم در برنامه اضافه شده تا مشتریها نسبت به نیازشان  ،آن را فعال و یا غیر فعال کنند.
برای اینکار در تنظیمات برنامه عبارت "در گزارش تفکیک ریالی و گرمی جمع بدهکاران و بستانکاران نمایش" را وارد
کرده و در صورت اینکه نخواهیم جمع نمایش داده شود آن را غیرفعال میکنیم.
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جستوجو در برنامهی زریّن:
در برنامهی زریّن سه مدل جستوجو بر اساس نیازهای کاربران قرار داده شده است  ،این موارد عبارتند از
Alt + O – 1
در  alt + oجستوجو به دو صورت معمولی و پیشرفته است که جستوجوی معمولی براساس یکی از مشخصههای سند از قبیل
وزن  ،مبلغ و شماره فاکتور آن را جستوجو کرده و در صورت موجود بودن نمایش میدهد.
در جستوجوی پیشرفته میتوان شروط بیشتری را اعمال کرد تا بتوان به سند مورد نیاز دسترسی پیدا کنیم.
در جستوجو پیشرفته میتوان حداقل و حداکثر مقادیر وزن  ،مبلغ  ،شماره فاکتور  ،فی روز را مشخص و همچنین گروه ،
حساب  ،تاریخ  ،شرح و دریافت یا پرداخت بودن سند را مشخص کنیم

Alt + 0 – 2
جستوجو در  Alt + 0به دو صورت معمولی و پیشرفته است که جستوجوی معمولی براساس شرح آن را جستوجو کرده و در
صورت موجود بودن نمایش میدهد.به طور کلی هر آنچه در شرح ردیف است را میتوان جستوجو کرد.به عنوان مثال برای
جستوجوی چک میتوان شمارهی چک را وارد کرد و یا برای آبشده  ،شمارهی پاکت را وارد کنید.

155

در جستوجو پیشرفته میتوان حداقل و حداکثر مقادیر شماره فاکتور را مشخص و همچنین گروه  ،حساب  ،تاریخ  ،شرح و
دریافت یا پرداخت بودن سند را مشخص کنیم

Alt + Z – 3
گزارش  Alt + Zکاملترین جستوجو برای سندها با شروط مختلفی است که آنها را در قالب یک جدول با قابلیت چاپ
نمایش میدهد.
دامنهی شرطهای  Alt + Zمتنوع و وسیع است  ،این شروط عبارتند از :
 تاریخ برای مشخص کردن مبدا و مقصد زمانی سندها شرح برای اینکه سندهایی که شرح آنها شبیه شرح وارد شده باشد و یا با تیک زردن "شرح در جستوجو نباشد"برای اینکه سندهایی را جستوجو کند که شرح آنها دارای شرح وارد شده نباشد.
 گروه  /کد حساب برای مشخص کردن یک یا چند حساب و یا گروهی از آنها کاربر ثبت کننده به منظور اینکه سندهایی که برای مثال کاربر دوم ثبت کرده باشد را نمایش دهد. نوع سند برای مشخص کردن نوع سند که برای مثال ساخته  ،متفرقه  ،چک  ،وجه نقد و  ...باشد. گروه طلب بدهی برای مشخص کردن گروه طلب بدهی که برای مثال تخفیف  ،درصد  ،حواله  ،قسط و  ...باشد. گروه ساخته برای مشخص کردن گروه ساخته که برای مثال گرمی  ،سکه – تعدادی  ،بارکد  ،سنگ و  ...باشد. مشخص کردن دریافت و یا پرداخت بودن سندها و یا هردو مشخص کردن گرمی  ،پولی و یا تعدادی بودن سند و یا تمامی موارد مشخص کردن حداقل و حداکثر مقادیر وزن  ،مبلغ  ،تعداد  ،عیار  ،فی و درصد مرتب سازی بر اساس تاریخ ثبت  ،کد مشتری  ،نام مشتری  ،وزن  ،مبلغ  ،تعداد  ،درصد  ،فی و عیار به دو صورتصعودی و نزولی
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پس از تعیین کردن شروط مورد نیاز با کلیک بر روی دکمهی اعمال سندهایی با ویژگی های وارد شده را نمایش
میدهد.
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پس از وارد کردن شروط  .اعمال آنها سندها در قالب یک جدول نمایش داده میشود که این جدول صفحه بندی شده و در
هر صفحه  50ردیف نمایش داده میشود و با کلیک بر روی دکمهی قبل و بعد میتوان مابین این صفحهها جابهجا شد.
برای چاپ گزارش از کلید  F5استفاده کرده تا تمامی ردیفها به همراه جمع آنها چاپ شود.
همچنین برای دیدن ریز اطالعات ردیف سند اعم از زمان دقیق ثبت  ،تاریخ سند  ،ثبت کننده  ،گروه  ،نوع ارز  ،تحویل
گیرنده و  ...بر روی ردیف مورد نظر کلید  Enterرا زده تا ریز اطالعات نمایش داده شود.
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نمایش ریز سند:
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جست وجو چک:
در برنامهی زریّن دو مدل جستوجو برای چک وجود دارد -1مدل جدید -2مدل قدیم برای دیدن این امکان از کلید Alt + C
استفاده میکنیم.
 – 1مدل قدیم  :در مدل قدیم جستوجو به دو صورت معمولی و پیشرفته است که در جستوجو معمولی میتوان با وارد کردن
شمارهی چک گردش آن چک را ببینیم  .جستوجوی معمولی سریعترین راه برای دیدن چک و گردش آن توسط شمارهی
چک است.

در جستوجوی پیشرفته همانطور که از اسم آن معلوم است مؤلفههای بیشتری را میتوان مشخص کرد از قبیل تاریخ چک ،
حدودهی مبلغ  ،نام بانک  ،نام بانک شخصی  ،شمارهی چک و یا نوع موجود بودن چک در صندوق و یا نزد حساب بودن آن
تا با این مؤلفهها به مقصود مورد نظر برسیم.
جستوجو پیشرفته زمانی که برای مثال شمارهی چک را به خاطر نداریم و یا تاریخ آن و یا محدودهی آن را میدانیم و یا حتی
نام بانک را به خاطر داریم و  ...کاربرد دارد و کار ما را برای رسیدن به نیاز خو را آسانتر میکند.
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 – 2مدل جدید:مدل جدید یک گزارش برای چکها در قالب یک جدول با امکان جستوجو ،اعمال یکسری شروط و یا
تفکیک چکها بر اساس نوع آنها است که شروط آن عبارتند از :
 جستوجو براساس نام حساب  ،شماره چک  ،نام بانک و کد حساب محدوده حداقل و حداکثری مبلغ چک مدت زمان مانده چک مشخص کردن تاریخ مشخص کردن نوع چک (موجود  ،خرج شده  ،شخصی و شخصی پاس شده) -مرتب سازی براساس مانده روز  ،شماره چک  ،مبلغ  ،کد ویا نام حساب و تاریخ چک
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کارهای سنگی:
گزارشی برای نمایش موجودی و ریز کارهای ساختهای که گروه آنها سنگ (کارهای سنگدار) باشد.
این گزارش میزان موجودی کار  ،وزن کل (وزن سنگ  +وزن طال)  ،وزن طال  ،وزن سنگ  ،ارزش سنگ و تعداد سنگ را
به صورت یک جدول برای شما نمایش میدهد و برای دیدن گردش کار مورد نظر با زدن  Enterمیتوانید گردش آن کار
را ببنید.
برای استفاده از این گزارش در صفحهی اصلی برنامه از منوی  Alt + Lگزینهی "کارهی سنگی" را انتخاب میکنیم.

تغییر اجرت و درصد کارهای بارکدی:
گاهاً برای فروش کارهای بارکدی میخواهیم فقط برای یک مشتری و آن کار درصد کار  ،درصد سود و یا اجرت کار را
تغییر دهیم بدون اینکه مقادیر تنظیمات را تغییر دهیم .چنین امکانی در تنظیمات با عنوان " تغییر اجرت و درصد سود
کارهای بارکدی طال " در برنامه قرار داده شده است و با فعال نمودن آن میتوان این مقادیر را در صورت نیاز تغییر بدهیم.
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طریقه ی عکس دار کردن(اشخاص،اسناد و محصوالت)

عکس دار کردن محصوالت:
برای عکس دار کردن قبال دو راه وجود داشت  ،یکی در لیست اصلی کار های ساخته بر روی کار مورد نظر کلید  F5را زده
و بر روی قسمت عکس  ،عکس دلخواه را انتخاب می کردیم
راه دوم این بود که با عکس گرفتن از طریق موبایل و به کمک اپلیکیشن ارسال عکس از موبایل به زرین محصول را عکس
دار می کردیم
ولی در تاریخ  98-7-28یک آپشن جدید به برنامه اضافه شد که می توان با روش بسیار سریع و ساده برای هر محصول تا
چهار عکس در نظر گرفت .
برای این روش کافی است لیست اصلی کارهای ساخته ( یعنی  47بر روی صفحه اصلی برنامه ) و روی کار مورد نظر می
رویم و کلید ctrl+shiftرا می زنیم .
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پنجره ای باز می شود که چهار قسمت دارد  .که با کلیک بر هر قسمت مسیر عکس ها در کامپیوتر باز می شود و عکس
دلخواه را انتخاب می کنیم واگر تصویر بر روی موبایل بود،در این صورت ،دوربین یا  QRreaderموبایل را به سمت
QRکد قرار داده و یک لینک باز می شود ؛لینک را لمس کرده و عکس یا عکس های مورد نظر را انتخاب و در نهایت
دکمه ی سبز رنگ ارسال را میزنیم ؛سپس در برنامه دوباره ctrl+siftرا می فشاریم.

بزرگ نمایی :میتوان عکس مورد نظر را ،با کلیک بر روی دکمه ی بزرگنمایی،به صورت بزرگتر مشاهده
کرد.
حذف :با کلیک کردن بر روی دکمه ی حذف،میتوان عکس مورد نظر را پاک نمود.
چاپ :با فشردن دکمه ی چاپ،میتوان عکس مورد نظر را پرینت گرفت.
چرخش :با کلیک کردن بر روی چرخش ،میتوان عکس مورد نظر را در جهت های مختلف،تنظیم نمود.
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عکس دار کردن اسناد:
برای عکس دار کردن اسناد ،کلید  F9را میزنیم و سپس بر روی سند مورد نظر  Ctrl+Shift ،را میزنیم و عینا مثل عکس دار
کردن محصوالت ،عمل مینماییم.

عکس دار کردن اشخاص:
برای عکس دار کردن اشخاص ،ابتدا عدد  46را ر برنامه میزنیم و کد یا نام شخص مورد نظر را وارد کرده و سپس اینتر را
میزنیم و در پنجره جدید  ،بر روی آیکون عکس کلیک کرده و از گزینه ها مورد نظر،یکی را برای عکس دار کردن
انتخاب میکنیم.
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مطابقت عکس محصول با خوده محصول
در قسمت 21برنامه و ورود کار ساخته ،مشاهده می شود که کار هایی که عکس دار شده ان،در این قسمت
نمایش داده می شوند .و شما می توانید کار هایی که عکس دار کرده بودید را مشاهده کنید.
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رنگی شدن لیست کارهای ساخته (:)47
گاهی به علت تعداد زیاد کارها و حضور ذهن نداشتن فراموش میکنیم که کار مدنظر ما از کدام گروه اجناس است گرمی ،
سکه – تعدادی  ،سنگ و ...
در برنامهی زرّین در لیست  47با کمک رنگ پس زمینه هر کار در جدول آنها را متمایز کرده که با نگاه به آن ردیف
تسخیص دهیم برای مثال کار گرمی یا تعدادی است یا خیر.
با زدن کلید  F1میتوان راهنمای کلیدها و رنگ ها را مشاهده کنید که برای مثال بدانید رنگ بنفش مالیم برای کارهای
تعدادی است و ...
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پرداخت آبشده به یک/گروهی از حسابها به روش سریع
هرگاه بخواهیم برای مثال آبشدههای دریافت شده از گروه یا یک و یا چند حساب را به یک حساب پرداخت کنیم از این
امکان استفاده میکنیم.
این امکان با فیلتر کردن لیست آبشدهها بر اساس گروه یا یک و یا چند حساب انتخاب شده ،کار ما را در انتخاب آبشدها
آسانتر میکند و کافیست طبق روال قبل آبشده مورد نظر را انتخاب کرده و کلید  Enterرا به منظور پرداخت آن فشار
دهید.

.
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عکس دار کردن دفتر تلفن
یک امکان جدید که اضافه شده است  ،امکان عکسدار کردن افراد در دفتر تلفن است که برای این کار کافیست در
افزودن اطالعات فرد عکس را از سیستم انتخاب کرده یا کد کنار آن را که برای مثال  T3است را در
 http://livevitrin.ir/uploadوارد کرده تا آن شخص عکسدار شود

گزارش نمایش لیست افراد
گز ی
ارش در  F3برنامه تا بتوانیم افراد م مشخصات آنها را در قالب یک گزارش ببینیم و اگر بخواهیم آنها را
عکسدار کنیم کد آنها را ز
نی در این گزارش ببینیم و در هنگام آپلود آن را وارد کنیم.
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ترکیب چک
گاهی میخواهیم چکهای خود را به حسابی خروج بزنیم و برای مبلغ مد نظر باید چندین چک را خارج کنیم  ،برای این کار
باید از لیست چکهای صندوق آن چکهایی که راس آنها و جمع مبلغ آنها مدنظر ما است را نوشته و تک تک آنها را
خروج بزنیم  .برنامهی زرین برای سهولت این کار زمان گیر امکانی را تحت عنوان ترکیب لحاظ کرده که در آن با وارد
کردن مبلغ چک و راس آن از لی چکهای صندوق شما آن چکهایی که جمه آنها و میانگین راس آنها مثل اعداد وارد
شده و یا حدوداً نزدیک آن است را بشما پیشنهاد میدهد و شما هر کدام از آنها که مدنظرتان است را میتوانید به آن
حساب پرداخت کنید و پس از این کار سیستم به صورت اتوماتیک آن چکها را به آن حساب خرج میکند .با این امکان
هم این کار راحت و آسان میشود و هم در وقت صرفه جویی
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نمایش عکسها و چاپ آنها
در برنامهی زریّن امکانی است که بتوان جواهر  ،کارهای بارکدی  ،کارهای ساخته  ،مشتریها(اشخاص)  ،اسناد و افراد را
عکسدار کرد.
* عکسدار کردن سوال  1000ربات تلگرامی شرکت زرین *
برای مشاهده این عکسها و امکاناتی از قبیل چرخاندن آنها  ،چاپ و یا حذف آنها فرمی طراحی شده تا این امکانات را
در اختیار شما قرار دهد.
برای مشاهده این فرم برای مثال در کار ساخته در لیست  47برنامه کارهایی که عدد آنها در جدول به رنگ نارنجی است ،
بر روی آن کلیک کرده تا فرم نمایش داده شود و این کار نیز در روزنامه و پرونده برای اسناد و در 21برای اشخاص و ...
قابل مشاهده و بهره وری است.
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پشتیبان گیری عکسها
برنامهی زریّن اخیراً در حوزهی عکسدار کردن مشتریها  ،افراد  ،اسناد و  ...فعالیت کرده و روز به روز برای راحتی کار
مشتریان خود آن را بهبود میبخشد.
با حضور این امکان در برنامه و استفاده از آن  ،بدیهی است که به مرور زمان تعداد عکسهای سیستم افزایش یافته و بر حسب
نیاز برای مثال تغییر ویندوز یا انتقال برنامه به کامپیوتر دیگر و از این قبیل موارد  ،نیاز به بک آپ گرفتن از این عکسها
میشود.
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عکسدار کردن کار ساخته در سیستم
برای عکسدار کردن کارهای ساخته زمانی که عکسها در سیستم وجود دارند دیگر نیازی نیست که آنها را آپلود کنید و
سپس در برنامه دریافت کنید فقط کافی است در لیست ساختهها در بخش ویرایش کار روی عکس کلیک کرده و گزینهی
" "Browseرا زدخ و سپس از آدرس مورد نظر تا سقف چهار عدد عکس را انتخاب کرده و  openرا میزنیم تا عکسها
افزوده شود و سپس تغییرات را ثبت میکنیم.

دریافت آبشده سرعتی
در تنظیمات برنامه گزینه "دریافت آبشده به صورت سرعتی (بدون انگ و بدون ادغام)" را فعال کرده تا این امکان برای ما
فراهم شود که بتوانیم به صورت سریع و فقط با وارد کردن وزن و عیار مربوطه آبشده مدنظر را در سیستم دریافت بزنیم.
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گروه بندی افراد دفتر تلفن
در برنامه با زدن کلید  F3در منو اصلی برنامه میتوان افراد و مشخصات آنها از قبیل شماره تلفن  ،موبایل و آدرس و  ..را
وارد و ذخیره کرد و در صورت اشتباه ویرایش کرد .با اقدامات شرکت زرین در حوزهی  CRMکه ارسال پیامک بخشی از
این مورد است.به همین منظور برنامه نیاز به گروه بندی افراد در دفتر تلفن داریم که اگر خواستیم برای این افراد پیامکی به
صورت گروهی ارسال کنیم به جای انتخاب تک تک آنها از لیست  ،کافیست گروه را مشخص کنید تا پیامک فقط برای
آن گروه و اعضای آن ارسال شود.
برای مثال گروهی را اضافه کردهایم به نام مشتریها و هنگام ارسال پیامک کافیست ای گوه را انتخاب کنیم.

عکسدار کردن افراد
برای عکسدار کردن افراد در دفتر چه تلفن میتوان به هنگام افزودن آن فرد در سیستم بر روی عکس  browseرا زده و
عکس را از سیستم انتخاب کنیم تا آن شخص عکسدار شود یا از لینک  http://livevitrin.ir/uploadعکس مورد نظر را
با کدی که کنار عکس نوشته شده ارسال کنید تا آن فرد در سیستم عکسدار شود.
برای مثال در عکس باال کد  T16برای این فرد است و برای ارسال عکس این کد را باید وارد کنید.
*برای اینکه بخواهیم پیامک تبریک تولدبرای افراد (دفتر تلفن) نیز ارسال شود کافیست در  F3در ویرایش این شخص و یا
به هنگام افزودن فرد کافیست تاریخ تولد وی را وارد کنید.
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تغییر سربرگ و زیر نویس گزارشات
برای این کنار کافیست با مدیر سیستم وارد شده و در منو تنظیمات ( )Alt+12عبارت سربرگ را جستوجو کرده و مقدار
آن را با عبارت مورد نظر جایگزین کنیم.همچنین برای تغییر عبارت زیر نویس هم به همین صورت عمل کرده و در
تنظیمات عبارت زیرنویس را جستوجو میکینم.

گزارش گردش کار ساخته
گزارش های تحلیلی (  19روی صفحه اصلی ) را باز می کنیم و بر روی آخرین گزارش یعنی )*Aگردش کار ساخته
 Enterمی زنیم و گروه ها ی مشتری و تاریخ را مشخص می کنیم حال یک صفحه باز می شود که روی ردیف اول  ،کار
ساخته  Enterمی زنیم و گروهای مادر کارهای ساخته دیده می شود  .در این گزارش وزن خارج شده و درصد های ان و فی
متوسط دیده می شود که با  Enterروی هر ردیف فروش هر مدل از ان گروه دیده می شود (.سوال  1029ربات تلگرامی
زرین)
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جواب ریگیری
در برنامه زریّن در بخش جواب ری امکانی جدید افزوده شده که توسط آن میتوانیم جواب ریگیری را از اینترنت دریافت
کنیم و در صورت وجود جواب آن ری  ،مقدار عیار آن نوشته شده و در باالی فرم تاریخ ارسال ریگیری نیز نمایش داده
میشود.
نکته :در صورت اینکه تاریخ ارسال برای بیش از یک ماه پیش باشد  ،تاریخ به رنگ قرمز نمایش داده میشود و اگرکمتر از
یک ماه باشد به رنگ سبز نمایش داده میشود.
نکته:دکمه دریافت جواب از اینترنت در باالی جدول آبشدهها در صورت موجود بودن جواب آن را در جدول نمایش میدهد.
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جست وجو جواهر با وزن و سنگ دلخواه
گاهی پیش میآید بر اساس نیاز در لیست جواهرهای خود به دنبال جواهری با یکسری شرایط مد نظر بگردیم برای مثال
جواهری که نام سنگ آن "برلیان" باشد و یا وزن آن بین  ./30تا  2/65باشد.این ویژگی این امکان را به ما میدهد که با وارد
کردن این شروط در رابطه با سنگهای جواهر به کد آن جواهر برسیم.

نمایش گردش کارهای دفتر فی یک حساب
اگر بخواهیم بدانیم که با یک مشتری خود چه کارهایی را با چه مقدار وزن و یا تعداد خرید و فروش ویا مرجوع کردهایم
میتوانیم از بخش دفتر فی یک حساب به قسمت گردش در باالی صفحه برویم تا بتوانیم میزان خرید و فروش کارها را
ببینیم و با زدن کلید  Enterریز گردش آن کار را با مشتری انتخاب شده مشاهده کنیم.
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قیمت دالر در 40سال گذشته :
سال

 ،قیمت تومان

سال

 ،قیمت تومان

10 = 1357

874 = 1383

14 = 1358

904 = 1384

20 = 1359

922 = 1385

27 = 1360

935 = 1386

35 = 1361

966 = 1387

45 = 1362

1000 - 1388

58 = 1363

1100 = 1389

61 = 1364

1400 – 1800 = 1390

74 = 1365

1500-3800 = 1391

99 = 1366

3300-3600 = 1392

96 = 1367

3400-3550 = 1393

120 = 1368

3150-3600 = 1394

141 = 1369

3748-3425 = 1395

142 = 1370

3800-4250 = 1396

149 = 1371

5000-18000- 1397
11000 – ....... =1398

180 = 1372
263 = 1373
403 = 1374
444 = 1375
478 = 1376
646 = 1377
863 = 1378
813 = 1379
792 = 1380
799 = 1381
832 = 1382
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مکمل
مشترکین
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مقدمه
مکمل مشترکین چیست ؟
داشتن خدمات نرم افزاری مناسب یکی از اصلی ترین ارکان نرم افزار حسابداری می باشد.
شرکت زرین این امر مهم را درک کرده و از ابتدای کار به کاربر خود این ویژگی را اعالم می نماید و تعهدات مالی
آن را نیز به وضوح اعالم می نماید که خدمات و ارتقای ویرایش ها برای سال اول رایگان و برای سال های بعد هر
سال  10در صد هزینه نرم افزار خواهد بود.
با داشتن اشتراک  ،قیمت های لحظه ای طال ،انواع سکه  ،اونس  ،دالر و  ...را در کنار صفحه اصلی برنامه و به لحظه
خواهید داشت.
البته اغلب کاربران زرین این امر را صحیح درک کرده و از اهمیت خدمات و داشتن ویرایش های جدید و به روز با
میل و رغبت پذیرا بوده اند ولی برای برخی از کاربران که معتقد هستند که در طول سال خدمات خاصی را از
شرکت دریافت نکرده اند  ،مبلغ اشتراک (ده درصد ساالنه ) زیاد است !
شرکت زرین در راستای ایجاد رغبت برای این دسته از کاربران و قدردانی بیشتر از کاربرانی که با تمام میل این
موضوع را پذیرفته اند یک مکمل ارزشمند و مهم برای مشترکان زرین تدارک دیده و آن را در اختیار مشترکان
قرار داده تا عالوه بر بهرمندی از خدمات رایگان ساالنه و بهرمندی از ویرایش های جدید  ،یک سری امکانات
مدیریتی مهم اضافه نموده و نام آن را مکمل مشترکین قرار داده که در سال  96این مکمل به بهره برداری رسید و
در اختیار کاربران قرار گرفت .
یکی از نفع های تمدید به موقع خدمات اشتراک ساالنه بهرمندی از  10تخفیف می باشد و تاخیر در تمدید اشتراک
عالوه بر  10درصد هزینه نرم افزار هزینه ارتقای سیستم برای مدت عدم اشتراک را در پی خواهد داشت .
امیدواریم جذابیت های مکمل مشترکین به گونه ای باشد تا اشتیاق و رغبت کامل برای تمدید اشتراک ساالنه برای
تمامی کاربران عزیز زرین را بوجود آورد.
در طول مدت اشتراک بهرمندی خدمات رایگان ودریافت ویرایش های جدید و بهرمندی از مکمل مشترکین با
قابلیت های مشاوره ای و مدیریتی بسیار ارزشمند و بهرمندی از قسمت مهم  ( CRMتعمیق ارتباط با مشتری و
کسب رضایت مندی آنها و افزایش مشتریها فروش بیشتر ) و بهرمندی از قسمت همراه وترین ( قرار دادن
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محصوالت در فضای اینترنتی و دیده شدن محصوالت شما روی تلفن همراه مشتریان شما و سایر بازدید کنندگان این
ویترین مجازی می باشد .

در باالی منوی مکمل مشترکین  ،باقی ماندن چند روز از مدت اشتراک هموراه دیده می شود و برای
بهرمندی از این قسمت باید قبل از پایان مدت اشتراک نسبت به تمدید اشتراک اقدام نمایید .

در صورت داشتن اشتراک و اینترنت با کلیک بر روی گزینه مکمل مشترکین در صفحه اصلی برنامه و پایین صفحه
نمایش قیمت های طال ،پنجره ای باز می شود که شامل سرفصل های زیر می باشد:

گزارش ها
امکانات مدیریتی
خطا یاب
CRM
همراه ویترین
تنظیمات
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گزارش ها شامل :
 17 جدید
 کارنامه مشتری
 امتیاز و رتبه بندی مشتری ها


تغییر حساب ها و مانده ها

 بررسی اوزان تکراری
 جواهر – ساخته بارکدی ضعیف
 مقایسه فروش (مدیریتی)
 باالنس (ردیف به ردیف)
 کارهای تلفیقی
 آمار زمان های ثبت و حذف اسناد
 طلب  /بدهی تحلیل
 امتیاز و رتبه بندی کارهای ساخته
 انتخاب مشتری از عکس

182

امکانات مدیریتی شامل :
 گزارش های تحلیلی مخصوص طالفروشان
 گزارش های تحلیلی مخصوص بنکداران طال
 گزارش های تحلیلی مخصوص بنکداران و فروشندگان جواهر
 گزارش های تحلیلی مخصوص خرید و فروش آبشده
 گزارش های تحلیلی مخصوص سکه فروشان و کارهای تعدادی
 تقسیم حساب سود انباشته به شرکا

خطایاب شامل :
 قیمت های نامتعارف
 پولی چک
 طال شرطی
 آبشده
 چک
 سکه
 نقد
 ساخته منفی
 ساخته اجرت
 تکه ری
 بانک
 سقف

( CRMمدیرت ارتباط با مشتریان و برنامه ریزی منابع سازمانی ) شامل :
 سابقه خریدهای قبلی یک مشتری
 ارسال پیام بابت اعتبار خرید
 ارسال پیام به کاربرانی که اخیرا مراجعه نداشته اند
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ارسال پیام به مدیر برای سندهای مشکوک و گزارش های ان

 همراه ویترین شامل :
 همراه ویترین
 جواهر
 کار بارکدی
 کار ساخته (سفارشی)
 ارسال تصاویر بر روی سرور
 دریافت تصاویر از سرور

گزارش ها
 17جدید :
به وسیله این گزارش میتوانیم گزارش عملکردمان شامل (ورود و خروج ساخته و مرجوعی به همراه جمع و میانگین
اجرت و درصد ،ورود و خروج متفرقه و آبشده ،پولی  ،چک  ،وجه نقد و  ) ...را در فاصله زمانی مورد نظر مشاهده

کرد .ویژگی این گزارش چند الیه بودن آن است به این ترتیب که که با زدن  Enterبر روی هر
ردیف می توان ریز ورود و خروج آن قسمت را مشاهده

کرد و در نهایت با زدن  Enterو الیه های

بعدی به ریز هر سند رسید  .با انتخاب این گزارش ابتدا مشتری یا گروهی از مشتری ها را انتخاب می کنیم ،در مرحله
بعد تاریخ مورد نظر جهت گردش را تعیین می کنیم تا گزارش نمایش داده شود .همچنین در جدول باز شده نیز می
توان با زدن  ، F3محدوده تاریخ را مانند(امروز  ،از اول سال یا تاریخ دلخواه) جهت سهولت تعیین تاریخ انتخاب کرد.
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کارنامه مشتری :
در این قسمت نرم افزار تمامی خریدها  ،فاکتورها  ،زمان برگشت و تسویه آنها بررسی و میانگین مدت تسویه
فاکتورها محاسبه شده و برای هر مشتری مقدار خرید و میانگین مدت تسویه و درصد مرجوعی مشخص می شود ،از
این جهت  ،تمامی مشتریها با هم مقایسه می شوند و شما می توانید مشتریهای خود را از جهت نافع بودن ارزیابی و
مقایسه نمایید .برای استفاده از این گزارش ابتدا گروه یا همه گروه ها را انتخاب کرده سپس جدولی باز می شود که
نام هر حساب ،وزن ورود و خروجی،مدت تسویه مانده و  ...را مشاهده کرد همچنین با زدن  Enterروی هر ردیف و
مشتری جزئیات فاکتورها و چگونگی تسویه دیده می شود .
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امتیاز و رتبه بندی مشتری ها :
دراین گزارش به صورت کامال دقیق و هوشمنده مشتری های خوش حساب و بد حساب امتیاز و رتبه بندی شده .
مبنای محاسبه و اولویت ه رتبه بندی مشتری ها بر اساس  4متغیر زیر می باشد :

 .1مقدار خرید  .2مدت زمان تسویه  .3مقدار مرجوعی  .4مقدار سود آوری به ازای هر گرم
برای استفاده از این قابلیت در قسمت مکمل مشترکین در منوی گزارش ها گزینه امتیاز و رتبه بندی مشتری را
انتخاب می کنیم و سپس گروه مورد نظر یا همه آن ها را انتخاب می کنیم .جدولی باز می شود که نام مشتری ها بر
اساس امتیاز ،رتبه بندی و درگزارش مرتب سازی شده است .همچنین می توان نوع مرتب سازی را از منوی باال تغییر
داد .
در باالی پنجره و گزارش باز شده می توان درصد سود ماهانه را که پیش فرض  2می باشد تغییر داد .منظور از متغیر
این می باشد که با توجه به محاسبه  4مورد فوق برای امتیاز و رتبه بندی ،اگر ما به عنوان مثال سود آوری هر ماه را 2
درصد در نظر بگیریم یعنی  2درصد سود مرز تعیین ما جهت سود آوری و ضرر هر شخص در ماه می باشد (مانند
سپرده بانکی) و مقدار کمتر از آن عمال زیان و امتیاز مشتری را منفی ،محاسبه و نمایش می دهد (مقدار سود گرم یا
ریال در این قسمت به درصد تبدیل و محاسبه می شود).

نکته :ممکن است در قسمت پایین گزارش پیغام قرمز رنگی دیده شود با این عنوان ( سود یک گرم ،رتبه و امتیاز
مشتری ها به دلیل وجود خطای ساخته اجرت معتبر نمی باشد)  .این خطا به این معنی است که در لیست  47کارهای
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ساخته برنامه وزن بعضی کارها منفی یا اجرت هر مدل کار با واقعیت مطابقت ندارد که توصیه می شود جهت محاسبه
سود آوری درست مشتری ها ،اوزان و اجرت ها اصالح شده و ورود و خروج کارها بر اساس همان نام پرداخت شده
در واقعیت باشند.
الزم به ذکر است از آن جایی که محاسبه این فرایند برای حساب ها پیچیده و سنگین می باشد ممکن است با توجه به
انتخاب تعداد حساب ها این فرایند کمی زمان ببرد.
این گزارش بسیار ارزنده و مفید می باشد و نافع بودن مشتری های شما را با دقت فراوان ارایه می نماید ( درست
مانند کنکور دانش اموزان  -یعنی مدرسه و معلم می دانند کدام دانش آموز خوب و کدام ها متوسط و کدام ها
ضعیف هستند ولی رتبه کنکور جایگاه واقعی انها را به دقت رتبه بندی می کند و در بسیاری موارد نتیجه کنکور
برای معلمان و مدرسه تعجب برانگیز است )
شما می توانید متناسب با رتبه بندی مشتریها نسبت به گسترش حساب ها یا بلعکس آن و تجدید نظر در مورد قیمت
ها تصمیم گیری نمایید .
تذکر مهم  :این گزارش بیشتر برای بنکداران کاربرد دارد و برای نتیجه گیری صحیح  ،حتما باید در هنگام
فروش کارها با همان نام دریافتی خارج شوند و در نتیجه  ،در لیست  47برنامه همواره موجودی هر قلم کاال و فی
اجرت خرید و درصد اجرت  ،صحیح و واقعی باشد .
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تغییر حساب ها و مانده ها :
اصوال افرادی حسابشان تغییر می کند که مراجعه و یا دریافت یا پرداختی برایشان
ثبت شده است و معموال نباید فرد دیگری حسابش تغییر کند .
برخی کاربران دقیق به منظور جلوگیری از اشتباه(ثبت و حذف های ناخواسته) یا
جلو گیری از سوء استفاده احتمالی نیاز به این گزارش دارند.

در این گزارش فقط افرادی دیده

می شوند اخیرا به مغازه مراجعه داشته اند.

این قسمت شامل دو ردیف می باشد ،بخش اول "لیست حساب های تغییر یافته نسبت به یک زمان خاص"  :با
استفاده از این قسمت می توانید در هر تاریخی که در جدول دیده می شود و با انتخاب هر ردیف ته حساب ها را در
آن زمان مشاهده کرد و با زدن  Enterروی هر کدام حساب هایی که مانده آن ها به نسبت تاریخ قبلی تغییرکرده
مشاهده کرد به این ترتیب که مانده قبلی ،مقدار تغییر یافته و مانده جدید یکجا دیده می شود.

بخش دوم " لیست مانده مشتری در یک تاریخ خاص " منظور از این امکان این است که شما به ازای هر بار استفاده
از گزارش  ، f11ته حساب ها را در آن زمان ( که تاریخ و ساعت آن مشخص می باشد) مشاهده کنید.
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بررسی اوزان تکراری :
گاهی پیش می آید شک می کنیم مبادا یک سند را دو بار وارد کرده باشیم
هدف این گزارش این است که مطلع شویم ایا یک طال دو بار در سیستم وارد شده یا خیر؟
با استفاده از این امکان مفید شما می توانید برای جلوگیری از خطای انسانی،اوزانی که تکراری ثبت کرده اید را در
یک تاریخ مشخص مشاهده کنید.با انتخاب ابن گزینه و تعیین تاریخ،پنجره ای باز می شود که می توانید نوع جستجو
را تعیین و فیلترکنید( .به عنوان مثال فقط در دریافت ها در  30روز تفاوت و اختالف بین
دو وزن تکراری تا  0/4باشد) .
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در نهایت با انتخاب اعمال شروط لیست اوزان تکراری با این شرایط نمایش داده می شود.

جواهر -ساخته – بارکدی ضعیف :
هدف این گزارش این است که کارهای ضعیف(جواهر  /طال ) و دیر فروش شناسایی شوند.
در این گزارش هم گردش کار هر مدل ساخته را نشان می دهد و هم مقدار موجود آن را و آنهایی که مورد استقبال
قرار نگرفته اند را به رنگ صورتی نشان می دهد .
کار ضعیف به کاری تلقی می شود که اوال در دوره زمانی خاص مثال  8روز کمتر از  ٪10فروش داشته ایم و ثانیا
باید از دریافت این کار  ،بیش از  4روز گذشته باشد ( یعنی بیش از نیمی از طول دوره )
تذکر مهم  :برای کارامد بودن گزارش دو نکته زیر مراعات شود
 گزارش برای یک دوره کوتاه مفید است ( مثال برای یک هفته یا  10روز اخیر گرفته شود
 باید لیست ساخته های شما صحیح و کار را با همان نام که گرفته اید با همان نام دوباره خارج کنید .
با انتخاب این عنوان  3ردیف قابل انتخاب می باشد:
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 .1گردش ساخته و کارهای ضعیف  :با اعمال محدوده زمانی کارهای ساخته کم فروش نمایش داده می شود.

.2کارهای بارکدی ضعیف  :در صورت داشتن کارهای بارکدی می توانید کارهای بارکدی کم فروش را با
تعیین مقدار مرز بنجل (روز) را مشاهده کرد.
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 .3جواهرات قدیمی بنجل  :در صورت داشتن جواهر و با انتخاب این ردیف و تعیین مقدار روز  ،لیست جواهرات کم
فروش را در این مدت مشاهده کرد.

مقایسه فروش ( مدیریتی ) :
به کمک این گزارش و با انتخاب گروه حساب ها می توانیم مقدار جمع فروش و مرجوع حساب ها را در هر ماه به
صورت جداگانه مشاهده و مقایشه کرد .با زدن  Enterبر روی هر حساب جدول فروش ماه های همان حساب
نیز دیده می شود .در باالی سمت راست صفحه باز شده نیز می توان سال جاری را به سال های قبل جهت
مشاهده تغییر داد .همچنین باکلیک بر روی گزینه اکسل یا  F7در صورت نصب بودن نرم افزار اکسل گزارش
خروجی با استاندارد اکسل ساخته و ارسال می شود.
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(عکس مربوط به صفحه قبل)

باالنس ردیف به ردیف :
این ویژگی قرار است علت و چرایی سود تراز را به صورت قدم به قدم و ردیف به ردیف برای شما روشن
سازد  .این گزارش بسیار ارزشمند علت افزایش یا کاهش ناگهانی سود را بر اثر دریافت یا پرداخت در
حساب هزینه  ،ردیف طلب یا بدهی  ،تفاوت اجرت یا درصد کار ساخته،تغییر قیمت طال یا دالر(در حساب
های ارزی) ،حذف سند و هر سند دیگری که باعث تغییر سود شود را مشخص سازد.
با انتخاب این گزینه و صفحه باز شده ابتدا محدوده تاریخ مورد نظر را تعیین می کنیم .سپس می توانیم با گذاشتن یا
برداشتن تیک تعیین کنیم که در گزارش ردیف سندهایی که تاثیری بر روی سود تراز نداشته اند را نیز نمایش
دهد یا خیر .در قسمت بعدی (نمایش جمع به صورت) می توان نوع نمایش سود را تعیین کرد که تبدیل و
محاسبه سود هر ردیف به صورت گرمی باشد یا ریالی و یا ارزی(در صورت فعال بودن مکمل ارز)  .در صورتی
هم که بخواهیم در گروه خاصی تغییرات را ببینیم از گزینه آخر استفاده می کنیم در غیر این صورت به طور
پیش فرض تمامی حساب ها را مورد نظر قرار می دهد .در نهایت با انتخاب نمایش جدول  ،جدول یا گزارشی
باز می ش ود و تمامی ردیف سند هایی که باعث تغییر سود شده اند را نمایش می دهد  .ردیف های زیان آور
به رنگ قرمز  ،ردیف های سود آور به رنگ آبی و ردیف های بالاثر به رنگ سفید نمایش داده می شود .به
این ترتیب خیلی راحت می توان به چرایی رسیدن سود تراز به هر مقدار را بررسی کرد.
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کارهای تلفیقی  :این قسمت بیشتر مختص کارگاه های طال می باشد

آمار زمان های ثبت و حذف  :توسط این قسمت می توانید متوجه بشوید که بر اساس درصد  ،سندها و حذف
های خود را در چه روزهایی درهفته و در چه ساعت هایی داشته اید .با انتخاب این گزینه و در ردیف  ( 1در
ایام هفته ) سپس تعیین تاریخ مورد نظر ،جدولی باز شده که مشخص است در روزهای مختلف هفته  ،چند
درصد سند ها را در کدام روزها ثبت  ،و چند در صد حذفی ها در چه روزهایی حذف شده است.
همچنین در ردیف ( 2ساعات مختلف ) و تعیین تاریخ مورد نظر ،مشخص می شود که در ساعت های مختلف
شبانه روز (که به صورت  8قسمت  3ساعته تعریف شده است ) چند درصد ثبتی ها و حذفی ها را داشته اید.
نکته  :با زدن  Enterبرروی هرکدام ریز سندها و با زدن Escریز حذفی های آن ردیف دیده می شود.
طلب /بدهی با تحلیل  :از آنجایی که وارد کردن طلب و بدهی در حساب ها حساس و تاثیر مستقیم بر سود و
زیان تراز دارند و همچنین می تواند باعث سردرگمی در علت کاهش یا افزایش سود باشد این قسمت در
مکمل مشترکین اضافه شده است که توسط این گزارش می توانیم به صورت تفکیک شده از ثبت های طلب
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و بدهی به شکل ریز و جمع به صورت راحت و کامل دسترسی داشته و به تحلیل آن ها بپردازیم .با انتخاب
این گزینه و تعیین تاریخ جدولی باز می شود که جمع طلب بدهی ها ،افتتاحیه و درصد به صورت گرمی و
ریالی دیده می شود.این قسمت نیز مانند بسیاری از گزارش های دیگر در مکمل مشترکین به صورت چندالیه
می باشد و با زدن  Enterروی هر کدام ،ریز سندها دیده می شود تا در نهایت به ردیف ثبت می رسیم.
امتیاز و رتبه بندی کارهای ساخته :همیشه این مسئله برای فروشندهها مطرح است که کدام یک از
کارهایی که خرید و فروش میکند  ،سودآورتر است و یا خریدار بیشتری دارد.
همین مسئله برای صنف طالفروشان هم است که بدانند از لیست کارهای موجود کدام یک سودآورتر بوده ویا
مرجوعی نداشته و یا میزان مرجوع آن کم بوده و از این قبیل مسئلهها.
برای اینکه متوجه بشیم کدام کارها در این دسته اند و امتیاز باالتری نسبت به بقیهی کارها دارند باید میزان
فروش و خرید و میانگین خرید و فروش و میزان مرجوع آنها و  ...را بدست بیاریم و محاسبه کنیم تا متوجه
شویم کدام کارها امتیاز باالتری دارند  ،که بسیار کار زمانبر و پیچیدهای است.
برنامهی زرین چنین امکانی را دارد تا در قالب یک گزارش این کارها را دسته بندی و امتیاز بندی کند و در
اختیار شما قرار بدهد.
در این گزارش برنامه بر اساس پارامترهایی از قبیل
 وزن خالص فروش
 مرجوع
 خالص فروش(فروش  -مرجوع)
 میانگین فی فروش
 میانگین فی خرید
 مدت برگشت کار
و برسی این مقادیر به دو صورت صعودی و نزولی در قالب یک جدول نمایش میدهد.
برای اینکه از این گزارش استفاده کنیم باید اشتراک داشته باشیم و از مکمل مشترکین بخش گزارشها
"امتیاز و رتبه بندی کارهای ساخته" را انتخاب کنیم.
195

انتخاب مشتری از عکس
گاهاً پیش میآید که مشتریای که اخیراً مراجعه داشته است  ،در مراجعه بعدی نام وی را فراموش کرده باشیم و نخواهیم
که اسم وی را دوباره بپرسیم و یا حتی بخاطر نداشته باشیم که این مشتری قبالً هم مراجعه داشته است و یا از این قبیل
موارد  ،برای این موضوع میتوان از مکمل مشترکین "انتخاب مشتری از عکس" را انتخاب کرد و یا در صفحه اصلی
برنامه کلید  Ctrl + 3را فشار دهید تا این گزارش که شامل کد و نام مشتری به همراه عکس وی را به شما نمایش دهد
این گزارش طوری طراحی شده است که مشتریانی که اخیراً مراجعه داشتهاند را در اول گزارش نمایش میدهد و شما به
راحتی میتوانید نام مشتری را بیابید و با دو کلیک متوالی به حساب وی بروید و سندهای خود را طبق روال معمول ثبت
کنید.
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لیست عکسدار کار ساخته
گزارشی برای دیدن عکسهای کارهای ساخته در سیستم که به شما این امکان را میدهد که با فیلتر کردن گروه خاص
عکس مربوط به آن گروه را مشاهده کنید و با کیک بر روی آن از منوهای موجود که عبارتند از بزگنمایی  ،ویرایش ،
گردش و تمامی عکسها استفاده کنید و یا با انتخاب یک مشتری عکس کارهایی که به آن مشتری فروخته و یا خریدهاید را
مشاهده کنید)Ctrl + 4( .
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لیست عکسهای اسناد
گزارشی برای نمایش عکس اسناد گروه  ،یک و یا چند مشتری در بازهی تاریخی خاص که تمامی اسنادی که عکسدار
شدهاند در آن تاریخ را به شما نمایش میدهد که با کلیک بر روی آنها میتوانید عکس بزرگ شده  .یا فاکتور آن سند و یا
حتی دیگر عکسهای آن سند را ببینید( Ctrl + 5).

 ) 3درآمد و هزینه های اجرتی ساخته :
در آمد و هزینه های حاصل از خرید و فروش کارساخته را مشاهده کنید و آن را به صورت جمع ببینید  .درآمد و هزینه
های اجرتی ساخته در این گزارش را می توانیم در یک تاریخ مشخص ببینیم و به اوزان  ،دریافت و پرداخت فی ریالی و
درصدی کارهای ساخته دسترسی داشته باشیم .
در واقع این گزارش در قالب جدول می باشد که برای نمایش دریافت ها و پرداخت های کارهای ساخته با محاسبه هزینه و
درآمد به دو صورت ریالی و درصدی کاربرد دارد  .که میتوان با یک نگاه جمع هزینه و درآمدهای خود را به دو صورت
ریالی و درصدی بینید.
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 ) 4گزارش فروش یک دوره و موجودی :
اگر به دنبال گزارشی هستید که بخواهید در یک بازه مشخص تاریخی (یک دوره)  ،نگاهی جامع از کارهای ساخته خود
داشته باشید که موجودی آن کار را در اول بازه مشاهده کنید و موجودی آن را در پایان دوره ببینید تا میزان فروش آن کار
را در بازهی مشخص شده را متوجه شوید یا پر فروشترین کارهای خود را بیابید و ...
این یک بخش کوچک از این گزارش است دیگر مواردی که این گزارش به شما ارائه میدهد  ،عبارتند از :
میانگین اجرت ریالی موجودی  -میانگین اجرت درصد موجودی – خرید حاصل گرمی طی دوره – مرجوعی خرید  -میانگین
اجرت ریالی خرید طی دوره  -میانگین اجرت درصد خرید طی دوره – موجودی گرمی آماده فروش – اجرت ریالی آماده
فروش  -اجرت درصدی آماده فروش – فروش خالص طی دوره – مرجوعی فروش و ....
بخش کلیدی دیگر این گزارش چاپ این موارد به صورت کار آمد است تا به کمک آن نگاه کلی به این موارد داشته باشیم.
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 ) 5گزارش فروش یک دوره و موجودی : 2
همان گزارش "فروش یک دوره موجودی" است با این تفاوت که برای محاسبه میانگینهای مرجوعی ها  ،ستون جداگانه ای
طراحی شده و محاسبه مختص به خو را دارد.

 ) 6گزارش فروش به مشتری ها طی یک دوره :
این گزارش برای بنکدار ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است  .اگر می خواهید فروش بیشترین مدل کار ساخته خود و
مرجوعی آن را در یک گزارش در یک تاریخ خاص مشاهده کنید این بهترین راه پیش روی شماست .
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که بر اساس مدلهای کارهای شما موارد  :وزن فروش  ،مرجوعی  ،فروش خالص  ،میانگین اجرت گرم ،میانگین اجرت
درصد و وزن موجود فعلی را در قالب  ،چاپ جدولی به شما ارائه میدهد.

 ) 7عملکرد فروش و مرجوع ساخته روزانه طی یک دوره
این گزارش همان گزارش " فروش یک دوره موجودی  "2است اما این گزارش آن را به صورت جمع در هر روز نمایش
میدهد (بر خالف همان گزارش که بر اساس مدل کار نمایش میدهد).
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 ) 8افزایش روند مشتری ها
این گزارش برای مشتریانی که می خواهند بدانند در طی ماه های گذشته چند مشتری از گروه های مختلف برای برنامه
تعریف کرده اند مفید می باشد  .این گزارش گروه های مشتری  ،سازنده  ،بانک  ،مشتری نقدی را در بر می گیرد و کد های
آن ها را نیز به ما می دهد و به ما امکان دسترسی به جمع این مشتری ها را می دهد.
الزم به ذکر است در این گزارش مفید می توانید تعداد مشتری های حذف شده را نیز ببینید .

 )9صندوق هر فروشنده
این گزارش برای مشتریانی بسیار مفید می باشد که با چند کاربر وارد برنامه می شوند بدین ترتیب این گزارش مدیریتی برای
مشتریانی بسیار حائز اهمیت می باشد که از مکمل شبکه زرین استفاده می کنند  .به این معنی در این گزارش در یک تاریخ
مشخص می توانید از میزان وجه نقد  ،چک  ،متفرقه  ،کارساخته و اجرت کار ساخته مطلع شوید و از میانگین کار ساخته ثبت
شده با هر فروشنده با خبر شوید و جمع کل را در قسمت پایینی جدول مشاهده کنید .
الزم است بدانید که با زدن کلید  enterروی هر فروشنده می توانید تمامی سند های ثبت شده در آن تاریخ انتخابی را در
قالب گزارشی با قابلیت چاپ مشاهده نمایید .
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)10گزارش خرید و فروش سکهها
گزارشی برای نمایش خرید و فروش سکه با دو ستون کارآمد که میگوید تعداد خریدهای باالتر و یا پایین تر از نرم را
نمایش میدهد.
نرم  :نرم یک درصد است (پیش فرض  ، )3برای محاسبه مبالغ خریدها و فروشها که به اندازهی درصد نرم باالتر و یا
پایینتر از میزان میانگین مبلغ خرید و یا فروش باشد.به صورت کلی میتوان گفت که برای نمایش تعداد کارهایی که به
اندازهی ( %3پیش فرض نرم) باالتر و یا پایینتر از مبلغ خرید و یا فروش  ،خریداری و یا فروخته شده باشد.
موارد قابل مشاهده در این گزارش عبارتند از :تعداد خرید  ،فی میانگین خرید ،تعداد فروش  ،فی میانگین فروش ،باالترین
خرید  ،ارزانتیرین خرید  ،تعداد خرید باالتر از نرم ،تعداد خرید پایینتر از نرم
این گزارش نیز تعداد  ،فی میانگین،جمع مبلغ کل خرید و فروش را نمایش میدهد بعالوه نمایش سود قطعی و سود مانده و
سود کلی را نیز نمایش میدهد.
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 )11تحلیل دریافتها و دفتر فی سازندگان
گزارشی مربوط به دریافتها و مرجوعیهای سازندههای سیستم بعالوه وزن آخرین دریافت و خالص دریافت برای هر
سازنده و با زدن  Enterریز اطالعات را نمایش میدهد.
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 )12مغایرت درصد و فی
در قسمت مکمل مشترکین در کنترل مدیریتی گزارش مغایرت درصد و فی اضافه شده است .این گزارش به دو
صورت ،یکی با محاسبه ی مغایرت در فی و درصد سند با مقدار درصد و فی موجود در دفتر فی و دیگری با محاسبه
ی مغایرت در فی و درصد سند با فی و درصد موجود در لیست  ،47اضافه شده است.
گزارش مغایرت برای فروش ،خرید ،مرجوع فروش و مرجوع خرید به صورت جداگانه وجود دارد .در "محاسبه ی
مغایرت بر اساس لیست  "47در محاسبه ی مغایرت فروش عالوه بر فی فروش موجود در لیست  47فی پایه هر
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حساب نیز در محاسبات در نظر گرفته شده به طوری که در صورتی که فی سند کمتر از فی فروش لیست به عالوه
فی پایه حساب باشد مغایرت اعالم می شود.برای محاسبه ی مغایرت در مرجوع فروش و مرجوع خرید فی و درصد
سند مرجوعی با مقدار فی و درصد آخرین فروش برای مرجوع فروش و آخرین خرید برای مرجوع خرید مقایسه شده
و مغایرت اعالم می شود.

 )13رسیدن به پرونده از بارکد فاکتور
برای جست و جوی سند راه های مختلفی در نرم افزار وجود دارد  .یکی از سریع ترین این راه ها جست و جو از طریق بارکد
فاکتر می باشد .به همراه هر فاکتوری که در زرین چاپ می شود  ،یک بارکد نیز تولید می شود که می توان این بارکد را
روی فاکتور به چاپ رساند  .شما می توانید توسط یک بارکد خوان یا نرم افزارهایی که قابلیت خواندن بارکد را دارند بارکد
تولید شده روی فاکتور را بخوانید و شماره بارکد را به این قسمت برنامه بدهید حال می بینید که برنامه از طریق این بارکد به
پرونده می رسد .

 )14مراجعه کنندگان به مغازه
گزارشی برای نمایش کل خریدها و فروشهای مشتریهای سیستم و تعداد سندهای مربوط به هر شخص و با زدن  enterبر
روی هر مشتری نمایش ریز سندهای آن و سپس ریز ردیفهای سند های مربوط به آن سند را نمایش میدهد.
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امکانات مدیریتی

گزارش های تحلیلی مخصوص طالفروشان  :گزارشی تحلیلی مخصوص فروش طالفروشان است که به کمک آن
می توان فروش کارهای ساخته توسط هر کدام از فروشنده هایمان ،میران سود آوری یا احیانا ضرر کارهای
ساخته در زمان معیین به همراه شروط مختلف دید و مرتب سازی کرد.
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برای استفاده از آن ابتدا بین مقدار ماه ها  ،فاصله زمانی را انتخاب می کنیم ( به عنوان مثال  3ماه اخیر) سپس پنجره
ای باز می شود که نوع مرتب سازی که بر چه اساس باشد را انتخاب می کنیم که عنواین آن ها از مشخص
می باشد در غیر این صورت برای اعمال شروط به لحظه در گزارش ،گزینه (1گزارش با با شروط دلخواه )
را انتخاب می کنیم .در این مرحله پنجره ای باز می شود که شروط مختلف مانند فروشنده ها  ،مدل کار
ساخته (پیش فرض همه مدل ها) محدوده وزن  ،محدوده درصد را مشخص می کنیم.
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درصد ارزان و درصد گران  :به این معنی که اگر درصد سود زیر مقدار درصد ارزان تعیین شده باشد یعنی آن جنس
ارزان فروخته شده است و در گزارش با رنگ زرد متمایز می شود و اگر باالی درصد گران تعیین شده باشد
یعنی آن جنس با سود باالی مقدار مورد نظر فروخته شده و با رنگ سبز در گزارش متمایز می شود.
در نهایت با کلیک بر روی گزینه اعمال شروط لیست جدول چند الیه ای باز می شود .لیست فروش ماه ها ،فروشنده
ها  ،درصد میانگین و کل سود و  ...دیده می شود .در باالی جدول نیز می توان نوع مرتب سازی را تغییر داد.
با زدن  Enterبر روی هر کدام ریز فروش آن ماه به همراه مقدار وزن ،نام خریدار ،مبلغ کل  ،درصد و مقدار سود
دیده می شود  .همانطور که توضیح داده شد رنگ زرد در هر ردیف به معنی فروش با درصد سود کمتر از
مقدار تعیین شده و رنگ سبز به معنی فروش باالی درصد تعیین شده می باشد .همچنین با زدن  Enterبر
روی هر ردیف نیز می توان ریز آن سند را مشاهده کرد.
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گزارش های تحلیلی مخصوص بنکداران طال  :این گزارش هم مانند تحلیلی مخصوص فروش طالفروشان است که به
کمک آن می توان فروش کارهای ساخته و سود آوری بر اساس اجرت و درصد در فاصله زمانی مشخص را
مشاهده کرد .با انتخاب این ردیف ابتدا تاریخ و گروه های مورد نظر را مشخص می کنیم ،سپس گزارش ماه
های مختلف به ترتیب که مانند گزارش قبلی چندالیه است ساخته می شود ،همچنین در باالی پنجره گزارش
با کلیک بر روی گزینه شروط یا زدن کلید  F6می توان شروط دلخواه را به لحظه تعیین کرد.

گزارش های تحلیلی مخصوص بنکداران و فروشندگان جواهر  :در گزارش تحلیلی برای فروش و کارهای جواهر
است که به کمک آن می توان فروش کارهای جواهر و سود آوری بر اساس قیمت به اصطالح مایه و قیمت
فروش در فاصله زمانی مشخص را مشاهده کرد .با انتخاب این ردیف ابتدا تاریخ و گروه های مورد نظر را
مشخص کرده ،سپس شروط را تعیین کرده و گزارش ماه های مختلف به ترتیب که مانند گزارش قبلی
چندالیه است ساخته می شود ،همچنین در باالی پنجره گزارش با کلیک بر روی گزینه شروط یا زدن کلید
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 F6می توان شروط دلخواه را به لحظه تعیین کرد .همچنین رنگ زرد در هر ردیف به معنی فروش با سود
کمتر از مقدار تعیین شده و رنگ سبز به معنی فروش باالی درصد تعیین شده می باشد با زدن  Enterبر
روی هر ردیف نیز می توان ریز آن سند را مشاهده کرد.
گزارش های تحلیلی مخصوص خرید و فروش آبشده  :این گزارش مخصوص خرید و فروش آبشده و پولی کردن
ها می باشد .به این ترتیب که در آن خرید و فروش ها به صورت روزانه به همراه مظنه گرم و مقدار خرید و فروش
 ،مظنه گرانترین خرید و ارزان ترین فروش  ،تفاوت آن ها و سود آوری را مشاهده کرد .همچنین با زدن  Enterبر
روی هر کدام ریز آن روز نمایش داده می شود که در باالی پنجره باز شده نوع ترتیب نمایش را نیز تغییر داد .رنگ
سبز در این گزارش یعنی قیمت خرید در آن روز از مظنه روز با اختالف  10درصد باالتر بوده است و رنگ زرد به
معنی اینکه قیمت فروش در آن روز پایین تر  10درصد از قیمت خریدمان می باشد.

گزارش های تحلیلی مخصوص سکه فروشان و کارهای تعدادی  :با استفاده از این گزارش می توان سود آوری که
از فروش سکه ها و کارهای تعدادی داشته ایم را مشاهده و ارزیابی کنیم .مبنای محاسبه سود آوری بر اساس
تفاوت قیمتی که برای هر عدد کار تعریف کرده ایم (در هنگام ورود با قیمت جدید در لیست  47نیز به روز
می شود) و قیمت فروش می باشد.برای استفاده از این گزارش پس از انتخاب این عنوان و تعیین تاریخ جدول
گزارش باز شده که اساس آن مانند گزارش قبلی می باشد و تعداد خرید و فروش هر مدل به همراه جمع
فروش دیده می شود که با زدن  Enterبر روی هر کدام ریز آن ها دیده می شود  .مفهوم رنگ سبز و زرد
نیز مانند قبل همان تفاوت قیمت خرید و فروش می باشد
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تقسیم حساب سود انباشته بین شرکا  :این قسمت بسیار مفید برای زمانی است که به طور واقعی و اصولی از لحاظ
موجودی و تراز و سود پیش می رویم .الزم است قبل از هر چیز وارد تراز شده و در باالی تراز قیمت مظنه ،
فی اجرت و دالر صحیح باشد.
دقت کنید که تنظیم فی اجرت ساخته در حالت لیست  ،تنظیم شده باشد.
بسیار مهم است که تک تک ردیف های تراز ( که شامل حساب افراد و تمامی موجودیها از قبیل چک و وجه نقد
و طالی های متفرقه و ساخته و جواهرات و کارهای عددی و سکه و  )...صحیح و واقعی باشند و برای
اطمینان بیشتر ،بهتر است که روی هر کدام از اعداد جدول تراز  enterبزنیم و ریز موارد تشکیل دهنده
را از نظر و ذهن بگذرانیم و از صحت و واقعی بودن  ،مطمئن شویم .
در بررسی کارهای ساخته نیز بهتر است اجرت ها و درصدها صحیح باشند و در صورت نیاز به اصالح در قسمت 47
صفحه اصلی برنامه و زدن کلید  f5روی هر ردیف  ،آن مشخصات را اصالح کنیم .
در صورت داشتن حساب ارزی در باالی تراز سمت چپ  ،عبارت باالنس ارزی و مقدار این باالنس نیز دیده می شود
 ،حتما با کلیک بر روی این عدد  ،صحت موارد تشکیل دهنده  ،کنترل شود .

پس از اطمینان از صحیح بودن همه اعداد تراز  ،الزم است که  5مرحله زیر به دقت انجام شود :
 .1صفر کردن باالنس ارزی :
برای صفر کردن باالنس ارزی یک حساب به نام سرمایه گذار ( یا سرمایه گذاران ) با مانده دالری ایجاد کرده و به
همان مقدار باالنس ارزی اگر مثبت و آبی بود آن را طلبکار کرده و اگر منفی و قرمز بود بدهکار میکنیم تا
باالنس ارزی صفر شود.
 .2صفر کردن حساب های هزینه :
( ردیف های  22و  23تراز با زدن  Enterنام حساب هایی که باید صفر گردند  ،دیده می شود )
 .3صفر کردن سود تراز و ارسال آن  ،به حساب سود انباشته
( با کلیک روی قسمت صفر کردن سود تراز در پایین تراز )
.4ایجاد یک حساب به نام «ذخیره مالیات و پیشبینی نشده ها » با گروه سرمایه گذار  ،و تعریف شرکا و
درصد سود هر کدام از آن ها
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.5در قسمت مدیریت مکمل مشترکین و قسمت تقسیم سود انباشته بین شرکا بر روی افزودن سهامدار
کلیک می کنیم
حال بر روی « ثبت اسناد » قسمت تقسیم سود بین شرکا کلیک می کنیم و با این قدم سود انباشته صفر می
گردد و در حساب هر شریک سهم وی دیده می شود و حساب برداشت های سرمایه گذاران نیز به حساب
های سرمایه ای  ،نیز حواله شود .
به این ترتیب برای پایان دوره و شروع دوره جدید موارد زیر صفر خواهند بود
باالنس ارزی • باالنس گرمی • باالنس ریالی • حساب سود انباشته • حساب های هزینه • حساب های برداشت

ارسال گزارش بر روی موبایل :
ارسال گزارش قبال به کمک تلگرام در برنامه ایجاد شده بود ولی اکنون این ویژگی بدون تلگرام و به کمک لینک
زیر امکان پذیر است
برای دریافت گزارش ابتدا به قسمت مکمل مشترکین و در امکان مدیریتی قرار گیرید  ،سپس قسمت ارسال گزارش
بر روی موبایل انتخاب شود و سپس گزارش مورد نظر را انتخاب کنید .
«پیغام ارسال گزارش با موفقیت انجام شد » دیده می شود
و در زیر آن کد زرین و رمز عبور نیز دیده می شود .حاال گزارش ساخته و در فضای وب قرار می گیرد.
حال به لینک زیر را بروید و یا آن را برای مشتری خود بفرستید و پس از اجرای لینک این دو عدد را در محل خود
وارد کنید و گزارش را روی موبایل ببینید و از ان لذت ببرید .
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خطایاب
خطایاب درست مانند چراغ های پشت آمپر اتومبیل شما هستند  ،یعنی در حالت عادی هیچ یک از چراغ های اخطار
بنزین  ،کمربند ایمنی  ،ترمز دستی  ،باز بودن در ها  ،اب رادیاتور  ،باد الستیک و  ...نباید روشن باشد و
اگر چراغی روشن شود  ،بهتر است که راننده این موضوع را به صورت بصری ببیند تا آن را رفع نماید و در
این حالت چراغ خاموش می شود .
در ویرایش های جدید زرین  ،همین موضوع طراحی شده و در سمت چپ صفحه اصلی برنامه قسمتی وجود دارد تا
اگر به دلیلی روند کار شما منجر به اشکالی شود  ،سیستم این امر خطا را به صورت بصری نشان می دهد و
یک چراغ روشن می شود که با مراجعه به قسمت مکمل مشترکین علت دقیق را مطلع می شوید و در صدد از
بین بردن اشکال می شوید و در نهایت سیستم شما روی روال خواهد بود و هیچ چراغی در قسمت خطاها
روشن نخواهد ماند و سیستم بدون اشکال پیش خواهد رفت .

نکته مهم  :چنانچه یکی از خطاها روشن شد  ،نسبت به آن حساس باشید و سعی کنید علت را مطلع و در صدد
خاموش کردن آن خطا باشید و اگر نتوانستید به کمک قسمت خطایاب  ،آن خطا را رفع کنید  ،در این
صورت از کارشناسان شرکت کمک بگیرید.
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قیمت های نامتعارف  :این قسمت مخصوص قیمت های نا متعارف جواهر می باشد و به طور خودکار ردیف سندهایی
که فی روز یک گرم طال با اختالف زیاد اشتباه وارد شده اند را نمایش می دهد .به عنوان مثال به جای وارد
کردن قیمت ریال ،قیمت دالری کار را وارد کرده ایم(در صورت داشتن مکمل ارزی)
پولی چک  :این خطا به این معنی است که شما یک چک جهت پولی دریافت یا پرداخت کرده اید و سر رسید و
موعد پولی نیز رسیده و یا از آن گذشته است و شما هنوز این چک را پولی نکرده اید .
برای از بین بردن این خطا باید همین چک را پولی کنید .برای پولی کردن یک چک خاص وارد حساب شخص مورد
نظر شده سپس از ردیف  7گزینه پولی (خرید و فروش) را انتخاب کرده و در صفحه بعدی گزینه  )3پولی
چک را انتخاب کرده و در پنجره بعدی چک مورد نظر را که قبال بابت پولی دریافت کرده بودیم را انتخاب
میکنیم .سپس برنامه مظنه یک مثقال طال جهت پولی را از ما میخواهد که با تعیین آن این چک پولی شده و
از لیست خطاها نیز حذف میشود.
طال شرطی :در صورت داشتن طالی شرطی که  10روز از دریافت آن می گذرد و جواب آن هنوز وارد نشده که با
کلیک بر روی این گزینه ریز آن ها نیز دیده می شود
آبشده  :در صورت داشتن طالی آبشده جواب دار که  30روز از دریافت آن گذشته و هنوز خرج نشده است .که با
کلیک بر روی این گزینه ریز آن ها نیز دیده می شود
چک  :در صورت داشتن چک در صندوق که از تاریخ روی چک بیش از  10روز می گذرد و هنوز خرج نشده است
که با کلیک بر روی این گزینه ریز آن ها نیز دیده می شود
سکه  :به این معنی است که موجودی یک یا بعضی ازکارهای تعدادی منفی می باشد(خروج بیشتر از ورود) که با
کلیک بر روی این گزینه ریز آن ها نیز دیده می شود
نقد  :در صورت منفی بودن موجودی پول نقدی یا در صورت داشتن ارزهای دیگر در تراز (خروج بیش از ورود)
که با کلیک بر روی این مقدار منفی آن واحد پولی نیز دیده می شود
ساخته منفی  :در صورت منفی بودن وزن یک یا چند مدل کار ساخته (خروج بیش از ورود) این خطا ظاهر می شود
که با کلیک بر روی این گزینه ریز آن کارها نیز دیده می شود
ساخته اجرت  :در صورتی که فی یا اجرت کار ساخته ورودی در سند با لیست اصلی کارهای ساخته در  47برنامه
یکسان نباشد که با کلیک بر روی این گزینه ریز آن کارها نیز دیده می شود
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تکه ری  :این خطا به این معنی است که تعدادی تکه های کوچک نزدیک یک گرم در لیست اب شده های شما
زیاد شده و بهتر است که تمامی این قطعات در یک حساب به نام پاکت های ری خارج شوند و به این ترتیب خطای
مذکور از بین می رود
تذکر  :طالهای آن پاکت ها نیز در یک پک با وزن کل بسته بندی و نگهداری شود و هر زمان بخواهید آن ها را
ذوب و یا به یک نفر پرداخت نمایید در این صورت این وزن را از ان حساب دریافت کنید و در حساب ذوب یا
حساب مورد نظر خارج نمایید .
بانک  :زمانی که حساب بانک از سیستم طلبکار باشد این پیغام ظاهر میشود .زیرا همیشه بانک به اندازه مبلغ
موجودیمان به ما بدهکار است  .حتی در صورت گرفتن وام الزم است حساب جداگانه ای با گروه مشتری یا متفرقه
به نام وام بانک ایجاد کرده و مقدار پول را اندازه وام دریافت شده دریافت کرد .همچنین بهره یا سود بانک را از
طریق طلب بابت به اندازه ماه به ماه یا به صورت کل و یکجا آن حساب را طلبکار کرد.
سقف  :در صورت بدهکار شدن حسابی بیشتر از مقدار سقف تعیین شده این خطا دیده می شود ( برای تعیین سقف
در قسمت اطالعات حساب صفحه ثبت مشخصات حساب  ،مقدار سقف پولی و گرمی را وارد می کنیم و یا اگر
بخواهید مقدار قبلی را تغییر دهید در قسمت چهل و شش برنامه  ،آنرا تعیین و یا اصالح می کنیم) که با کلیک بر
روی این گزینه ریز آن حساب ها نیز دیده می شود
بک آپ(پشتیبان گیری)  :در صورتی که از آخرین بکاپ (پشتیبانی) گرفته شده بیش از یک روز گذشته باشد و
سند های جدید بعد از آن وارد کرده ایم این خطا دیده می شود.
سرمایه گذار  :اگر وزن طالی در گردش شما بیش از  1000گرم باشد و شما هنوز حساب سرمایه گذار ایجاد نکرده
اید که آن مقدار طلب کار باشد
تراز  :توسط کارشناسان حسابداری زرین
اجرتدرصد  :این خطا زمانی روشن می شود که یکی از اتفاقات زیر در سیستم شما رخ دهد
الف ) تنظیمات سیستم شما در قسمت تنظیمات ) (Alt+F12برای جمله «هنگام دریافت کارساخته فی لیست اصلی
کارهای ساخته اصالح شود » در حالت غیر فعال باشد .
ب) شما کاری را که بیش از  50گرم موجودی در لیست اصلی ساخته خود دارید که اجرت اخرین دریافت ( غیر
مرجوع باالی  50گرمی ) آن با درصد و فی خرید در لیست اصلی کارهای ساخته (  47برنامه ) هماهنگ نیست .
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ج) در قسمت تنظیمات ) (Alt+F12جمله « فی ساخته تراز بصورت  :در حالت « لیست » نباشد .
د) بیش از  10مورد از اقالم ساخته شما با موجودی منفی بزرگتر از  50گرم وجود دارد .
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همراه ویترین
همراه ویترین یا الیو گالری زرین (  livegalleryzarrin.irیا  ) livevitrin.irبستری برای عرضه محصوالت
شما بر روی وب و فضای مجازی و به صورت اینترنتی می باشد .
بسیاری از دوستانِ آینده نگر به فکر افتاده  ،یا در آینده مایل خواهند بود تا محصوالت خود را از طریق وب و در
فضای مجازی و اینترنتی عرضه نمایند .
بطور طبیعی برای راه اندازی فروش اینترنتی الزم است تا وب سایت و نرم افزارهای الزم را طراحی و تهیه نمایند .
بدیهی است تهیه اینگونه نرم افزارها مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد خواهد بود .
در بسیاری موارد دیده شده که در نیمه های راه  ،به دلیل مشکالت پیشبینی نشده و طوالنی شدن مدت این پروسه ،
این بخش  ،نیمه کاره رها می گردد و یا نتیجه مطلوب گرفته نمی شود .
شرکت زرین در راه تکمیل رسالت فرهنگی خود ،در این قسمت وارد شده و محصول خود را به نام LiveGallery
معرفی می نماید .
یعنی صدها ویترین در یک ویترین livevitrin .ir
این محصول به صورت معجزه آسا و بسیار سریع شما را در عرضه محصوالت خود به صورت مجازی و از طریق وب
سایت  ،کمک می نماید .و شما می توانید به کمک این محصول که جزئی از نرم افزار زرین خواهد بود  ،کارهای
عکس دار خود را در مدت زمان بسیار کوتاه ( حدود یک دقیقه ) بر روی الیو گالری ارسال کنید و همه چیز را به
زرین بسپارید .
از این به بعد به مشتری های خود بگویید ،برای دیدن محصوالت عالوه بر ویترین مغازه  ،از ویترین مجازی که بر
روی موبایل انها ،قابل روئیت و قابل سفارش دادن است بهرمند شوند .
بر روی ویترین مجازی شما محصوالت شما و محصوالت سایر دوستانی که نرم افزار زرین را دارند و محصوالت را
بر روی  LiveVitrin.irفرستاده اند دیده خواهد شد .
الیو ویترین یا الیو گالری یعنی صدها ویترین و صدها هزار محصول  ،روی یک ویترین ( برای اولین بار در ایران )

219

مشتریان شما در موبایل خود با یک دنیا محصول متنوع روبرو خواهند شد .و از این طریق می توانید مشتریهای خود
را افزایش دهید و فروش خود را باال ببرید.
مشتری هایی شما با سبک بسیار ساده و روان از این گالری وسیع  ،روی موبایل دیدن خواهند کرد و قیمت این
محصوالت متناسب با تغییر قیمت طال به صورت اتوماتیک تغییر می کند و با پسند محصول می توانند از طریق
موبایل  ،آن را سفارش دهند و بالفاصله سفارشات آنان بر روی صفحه برنامه زرین شما  ،قابل روئیت خواهد بود .
 برای راه اندازی این بخش پس از هماهنگی با شرکت مراحلی که در سوال  919ربات زرین توضیح داده شده
اقدام نمایید.

تنظیمات
از آنجایی که بسیاری از گزارش های مدیریتی و مهم از جهت فروش و سود آوری  ،تنظیم مقدار ارسال پیامک برای
اسناد که باعث ضرر می شوند و بسیاری از قسمت های مهم و محرمانه دیگر در قسمت مکمل مشترکین می
باشد  ،در نتیجه این امکان فراهم شده که شما بتوانید دسترسی کاربر هایی که در برنامه تعریف کرده اید را
در این قسمت محدود کنید.
با انتخاب این قسمت و زدن  Enterبر روی هر کدام از کاربران  ،پنجره ای باز می شود که سرفصل قسمت های
مکمل مشترکین دیده می شود که با زدن  Enterبر روی هر کدام می توانید دسترسی کاربر مورد نظر به آن
بخش را غیرفعال نمایید.
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مدیریت ارتباط با مشتری
CRM
(Customer Relationship Management)
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مقدمه
به همه فرایندها و فناوریهایی گفته میشود که در شرکتها و سازمانها برای شناسایی ،ترغیب ،گسترش ،حفظ و
ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار میرود و شامل مدیریت انواع شیوههایی است که مشتری جهت ارتباط با سازمان
استفاده میکند .اصول مدیریت ارتباطات مشتری ،چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت
ارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمانهای مختلف را بیان میکند.

مفهوم
مجموعه کاملی از فرایندها و تکنولوژیها برای مدیریت ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه و دستاندرکاران کسب و
کار در بازاریابی ،فروش و خدمات ،صرف نظر از نوع مسیرهای ارتباطی با مشتریان.
مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد تجاری جهت انتخاب و مدیریت مشتریان برای بهینه کردن و باال بردن ارزش
شرکت و همچنین فروش در دراز مدت است .مدیریت ارتباط با مشتری ،استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی
است که فناوری ،فرایندها و تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه میسازد.
مدیریت ارتباط با مشتری یک نظام اطالعاتی یکپارچه است که برای برنامهریزی ،زمانبندی و کنترل فعالیتهای
قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمندسازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی
چون وب سایت ،تلفن و غیره به کار میرود.
عبارت مدیریت ارتباط با مشتری یا  CRMاز اوایل دهه نود میالدی وارد حوزه مدیریت و بازاریابی شده است.
به عبارتی  CRMایجاد و نگه داشتن مشتری و توسعه و تعمیق رابطه با مشتری می باشد .
پرداختن به  CRMبه صورت خاص در مکمل مشترکین و پیوند ان با ربات تلگرامی  ،در بهمن ماه  1396آغاز شد
و به تدریج کامل و کاملتر می گردد.
شرکت زریّن نیز فعالیتهای خود را در این حوزه شروع کرده و روز به روز با نوآوری متعدد سعی میکند که
نیازهای مشتریهای خود را در این حوزه رفع کند.
نمونههایی از این قبیل امکانات میتوان رسال سند مشکوک برای مدیر را نام برد که در صورت ثبت شدن سندی که
دارای زیان است  ،پیامکی برای مدیر سیستم ارسال شود و دیگر امکانات فوقالعاده در این حوزه و نوآوریها در
آینده را نام برد.
در برنامهی زرین تنضیمات و امکانات مربوط به  CRMدر مکمل مشترکین قرار دارد و در آنجا میتوان از این
امکانات استفاده کرد  ،با توجه به این که مکمل  CRMباید فعال باشد.
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برنامه ریزی منابع سرمایهای :
برنامهریزی منابع سرمایه ای ( به انگلیسی ()Enterprise resource planning :به اختصار  ، )ERPشامل
طیف وسیعی از فعالیتهای مختلفی است که به بهبود عملکرد یک سازمان منتهی میشود و تمام دادهها و فرایندهای
یک سازمان را در یک سیستم نرمافزاری و در قالب یک بانک اطالعاتی به صورت پیوسته ،منظم و دقیق مدیریت
مینماید ERP.به معنای مدیریت برنامهریزی منابع سازمان میباشد و به سازمانها و شرکتها کمک مینماید تا
فرایند دقیق برنامهریزی کلیه منابع سازمان را در جهت کاهش هزینه و افزایش درآمد مدیریت نمایند .
شرکت زریّن نیز در این حوزه برای بهبود و سهولت کار مشتریان خود در این حوزه فعالیتهای خود را آغز کرده
که گوشه از آن میتوان  CRMرا نام برد.
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امکانات  CRMو نحوهی کار آن
 – 1سابقه خریدهای قبلی یک مشتری
گزارشی که خریدهای مشتریها به همراه یکسری مشخصات از قبیل نام و نام خانوادگی  ،تلفن  ،موبایل  ،تعداد
روزی که از آخرین مراجعه گذشته به همراه وزن و مبلغ و وزن و مبلغ تخفیف نمایش میدهد.
آن چه که این گزارش را منحصر به فرد میکند این است که این گزارش عالوه بر اطالعات محیط جاری  ،اطالعات
محیط بایگانی را نیز به شما نمایش یدهد و میتوان کل جدول راخروجی اکسل گرفت.

 – 2ارسال پیامک گروهی برای مشتری
از آنجا که از اسم گزارش واضح است  ،این گزارش برای ارسال یک پیامک تنظیم شده برای یک  ،چند و یا گروهی
از مشتریان است که متن آن میتواند هر چیزی که باب نیاز شما باشد تنظیم شود و یا چندین کلیشه متنی را تنظیم و
در موقع نیاز از آن استفاده کنیم.

در مرحله اوّل یک کلیشه را تنظیم میکنیم.
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*تنظیم کلیشه متنی برای پیامک*
برای تنظیم یک کلیشه عنوان  ،متن پیام و پاورقی را وارد میکنید وسپس ثبت میکنید تا کلیشه به سیستم اضافه شود
برای اینکه پیام ارسالی برای هر مشتری نام و نام خانوادگی وی در پیام قرار گیرد یا دیگر اطالعات از قبیل مانده
حساب گرم و یا مانده حساب پول در متن پیام قرار گیرد به هنگام نوشتن متن از دکمههای پایین صفحه استفاده
کرده تا به هنگام ارسال پیام مورد مد نظر در جای خود قرار گیرد.
مثال زیر گویا و کاربردیست :

پس از ثبت کلیشه در صورت نیاز به تغییر دکمه ویرایش را زده و روی کلیشه مورد نظر  Enterزده تا آن را
مجدداً تغییر و ثبت کنید.
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برای این که از بین کلیشههای خود یکی را به عنوان پیشفرض انتخاب کنید در منوی ویرایش روی کلیشه مورد نظر
کلید  F8را وارد میکنید تا آن کلیشه به عنوان کلیشه پیش فرض ثبت شود.

پس از انجام مراحل افزودن کلیشه به منو باالی رفته تا پیامک گروهی را ارسال کنید و برای این کار گروه و یا
مشتریهای مد نظر را انتخاب کرده تا پیامک برای آنها ارسال شود.

 – 3ارسال پیامک پس از هر فاکتور
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سه مورد پیامک است که لزوماً پس از ثبت سند ارسال میشوند که عبارتند از  – 1 :پیامک مانده حساب – 2
پیامک تبریک خرید  – 3پیامک هدیه ویا اعتبار خرید

 – 1 – 2ارسال پیامک مانده حساب
برای ارسال پیامک مانده حساب اول باید در مکمل مشترکین  ،بخش  CRMیک کلیشه متنی را همانند قبل تنظیم
کنیم و سپس تیک فعال شدن این تنظیم را برای فعال کردن آن زده تا پس از هر فاکتور پیامک مانده حساب ارسال
شود.
 – 2 – 2ارسال پیامک تبریک خرید
برای ارسال پیامک تبریک خرید اول باید در مکمل مشترکین  ،بخش  CRMیک کلیشه متنی را همانند قبل تنظیم
کنیم و سپس تیک فعال شدن این تنظیم را برای فعال کردن آن زده تا پس از هر فاکتور پیامک تبریک خرید ارسال
شود.
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 – 3 – 2ارسال پیامک اعتبار خرید
برای ارسال پیامک اعتبار خرید اول باید در مکمل مشترکین  ،بخش  CRMیک کلیشه متنی را همانند قبل تنظیم
کنیم و سپس تیک فعال شدن این تنظیم را برای فعال کردن آن زده تا پس از هر فاکتور پیامک اعتبار خرید ارسال
شود.

 – 4ارسال پیامک تبریک تولد
برای ارسال پیامک تبریک تولد اول باید در مکمل مشترکین  ،بخش  CRMیک کلیشه متنی را همانند قبل تنظیم
کنیم و سپس تیک فعال شدن این تنظیم را برای فعال کردن آن زده تا هر روز به هنگام شروع شدن برنامه برای
افرادی که در آن روز تولدشان است پیامک ارسال شود.
برای اینکه بخواهیم پیامک تبریک تولد برای افراد (دفتر تلفن) نیز ارسال شود در بخش  CRMدر بخش پیامک
تبریک تولددر تنظیمات گزینهی "ارسال پیامک تبریک تولد افراد (دفتر تلفن)" را فعال نموده تا در شروع سیستم
پیامک تبریک ارسال شود.

 – 5گزارشات فروش و فروشندگان ()Alt+Y
گزارشات مبنی بر فروش و امتیاز دهی مشتریها کا دارای گزارش های زیر است.

 – 1 – 5گزارش امتیاز فروشندگان
در این گزارش بر اساس یک سری پارامترها به مشتریها امتیاز میدهند و آنخا بر اساس این امتیازها قابل تفکیکند.
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 – 2 – 5گزارش امتیاز فروشندگان (جمع)
در این گزارش امتیاز دهی برای فروشندهها صورت میگیرد که در مثال زیر قابل مشاهده است.

 – 3 – 5گزارش امتیاز مشتریها
گزارشی برای دیدن امتیازهای هر مشتری
 – 4 – 5گزارش از فروش کار ساخته
گزارشی برای دیدن فروش کارهای ساخته و اطالعات مربوط به آن
 – 5 – 5گزارش از خرید طالی متفرقه
گزارشی برای خریدهای طالی متفرقه برای چاپ
 – 6 – 5مدیریت ارتباط مشتری ()CRM
همان گزارش "سابقه خریدهای قبلی یک مشتری" در  CRMاست.

 – 6ارسال و گزارش پیام به مدیر برای سندهای مشکوک
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ارسال پیام به مدیر برای سندهای مشکوک :
در این قسمت می توانید شماره موبایل مدیر جهت ارسال پیامک و مقدار حداقل میزان زیان برای ارسال پیامک را
تعیین کرد .

گزارش پیامهای ارسالی بابت سندهای مشکوک:
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در این قسمت می توانید لیست پیامک هایی که باعث زیان شده و برای مدیر ارسال شده را مشاهده کرد.

 – 7افزایش اعتبار پیامک و اعتبار مانده
برای افزایش اعتبار پیامک و یا دیدن میزان اعتبار فعلی از این مورد استفاده میکنیم.
برای خرید کد شارژ با تماس به شرکت زرین کد شارژ را خریداری کردخ و در برنامهی خود آن را وارد میکنید تا
افزایش اعتبار انجام شود
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 – 7افزایش اعتبار پیامک و اعتبار مانده
گزارش پیامکهای ارسال شده بر اساس تاریخ و نوع پیامک برای مثال پیامک تولد  ،اعتبار  ،مانده حساب و ...

همچنین میتوانید با زدن کلید  Enterوارد حساب شخصی که پیامک ارسال کردهاید شوید و مشخصات وی را
ویرایش و یا ثبت سند کنید.
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ارسال پیامک تستیدر بخش  crmدر مکمل مشترکین بخشی اضافه شده تا بتوانیم قبل این که تعدادی پیامک ارسال
کنیم  ،بتوانیم یک پیامک تستی با متن "پیامک تست زریّن" برای موبایل خود ارسال کنیم تا در صورت عدم ارسال
پیامک موجودی را چک کنیم و یا با شرکت برای برسی موضوع تماس بگیریم.
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امکانات جدید برنامه
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ارسال پیامک پرداخت ها به مدیر
در قسمت تنظیمات در بخش شبکه/اینترنت مورد " ارسال پیامک پرداخت ها به مدیر" اضافه شده است که می تواند
فعال و غیر فعال باشد (حالت پیش فرض روی غیر فعال می باشد) .در صورت فعال کردن آن پس از ثبت یک سند،
در صورتی که در سند ثبت شده خروج پول ،خروج ارز ،خروج متفرقه ،خروج کار ساخته و یا خروج سنگ وجود
داشته باشد ،برای مدیر پیامکی شامل شرح پرداخت ،وزن یا مبلغ ،تاریخ و اپراتور ثبت سند ارسال میشود.

نمایش ستون واریزی بانک در حواله
در قسمت تنظیمات در بخش نقدی و ارز مورد " نمایش ستون واریزی بانک در حواله " اضافه شده است که می
تواند فعال و غیر فعال باشد (حالت پیش فرض روی فعال می باشد) .در این حالت به هنگام حواله به بانک عالوه بر
نمایش نام بانک مبلغ واریز شده به آن حساب به تفکیک سال و ماه نمایش داده می شود .ترتیب نمایش بانک ها بر
اساس مبلغ واریز شده در سال به صورت صعودی می باشد.
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تغییر پنل ورود و خروج مرجوع ساخته از پرونده
پنل ورود و خروج مرجوعی به صورت پیش فرض در حالت انتخاب از روی پرونده مشتری قرار داده شده است .در
این پنل کارهایی که به این مشتری ورود یا خروج زده شده با وزن و یا تعداد مربوط به هر یک آورده شده است و
در صورت مرجوع کردن از وزن موجود کسر می شود .اگر وزن مرجوعی بیشتر از وزن موجود باشد مقدار وزن منفی
شده و به رنگ قرمز نمایش داده می شود.
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حساب امانی
گاهی پیش می آید که می خواهید کار ساخته خود را به ویزیتور خود جهت عرضه به دیگران پرداخت نمایید و به ویزیتور  ،اختیار
می دهید که کارها را برایتان بفروشد و قرار است که پس از مدتی کارهای فروش نرفته را برگرداند و الباقی را اعالم کند به چه
کسانی و با چه قیمتی پرداخت نموده تا برای هر کدام در حساب خودشان سند ثبت گردد .برای انجام این روال حساب امانی ایجاد
می کنیم .
روی صفحه اصلی برنامه  ،کلید  42را زده ،سپس ردیف(5افزودن حساب امانی)را انتخاب می کنیم .
دراین گونه حساب ها فقط می توان کار ساخته و جواهر خارج نماییم و نیز می توانیم مرجوع و فروش به غیر را اعالم می نماییم.

پرداخت به حساب امانی فروش تلقی نمی گردد و برای ان سود و زیان در تراز در نظر گرفته نمی شود.
پرداخت به این حساب در گزارش های فروش نمی آید ولی پرونده این حساب مانند سایر حساب ها می باشد .در منوی دریافت کار
های امانی نام کارهای برده شخص با وزن نزد او دیده می شود و از این جهت امکان مرجوع بیش از وزن برده از بین می رود .

تذکر مهم  :حتما در حساب باید تمام اجناس خارج شده دوباره مرجوع شود و در هنگام دریافت به شخص اصلی فروخته می شود
یا به موجودی ها اضافه می شود و حتما بعد از مدتی حساب امانی دوباره صفر می شود .و اگر بخواهید به فروشنده پورسانتی
اختصاص دهید و یا سود او را از فروش ها مشخص کنید ،این قسمت امکانات خوبی را به شما خواهد داد.

اصالح مشخصات پیشرفته:

(تصویر اول)
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در این قسمت با زدن عدد  21و وارد کردن کد و یا نام طرف حساب و فشردن اینتر) (Enteوارد تصویر اول می شویم.
این تصویر از بخش هایی تشکیل شده است که عبارت است از :اطالعات تکمیلی،اطالعات حساب بانک،اطالعات تلفن،اطالعات
وب،تاریخ و شهر/استان ،که به ترتیب به توضیح هر یک می پردازیم.
اطالعات تکمیلی :در این قسمت با توجه به تصویر دوم،اطالعاتی مانند کد ملی ،کد ثبت ،کد معرف،نام مغازه ،کد اقتصادی،کد
پستی و قسمت توضیحات می باشد .

تصویر دوم
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اطاعات حساب بانک :در این قسمت با توجه به تصویر سوم شما میتوانید اطالعات حساب بانکی فرد مورد نظر را وارد
نمایید.

اطالعات تماس:در این قسمت با توجه تصویر چهارم می توانید اطالعات تماس فرد مورد نظر را وارد نمایید و در نهایت

رو ثبت کلیک کنید.
تصویر چهارم
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اطالعات وب:در این قسمت با توجه به تصویر شماره پنجم،شما میتوانید اطالعاتی از جمله پست الکترونیک(،)E-mail
آدرس وب سایت،نتلفن و یا آیدی تلگرام و در نهایت دکمه ی ثبت برای ذخیره کردن اطالعات را کلیک می کنیم.

تصویر پنجم
تاریخ :در قسمت تاریخ با توجه به تصویر ششم،میتوان با وارد کردن تاریخ تولد،تاریخ اولین خرید و همچنین تاریخ
خاص،اطالعات مربوط به این قسمت را تکمیل نمود.

تصویر ششم
و در نهایت در قسمت شهر/استان هم می توانید اطالعات مربوطه را وارد نمایید.
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