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و ارسال پیامک ،جداگانه دریافت می گردد CRM،تذکر : هزینه پشتیبانی همراه ویترین ،ربات 

. 

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

 ییم.گو یم یکتبر ینشما را به خانواده بزرگ زر پیوستن

با شماره تلفن  ینزر یطال یباز یکارکنان شرکت مهندس یرتلگرام و سا یق(  از طر 09121245586 یریعامل ) فاضل مع مدیر

 . یندنما ی، اعالم م ینزر یکامل  خود را جهت  ارائه ى خدمات از نرم افزار حسابدار یآمادگ یبانیدر بخش پشت  02151042333

 ، عبارتند از :  یدکامل  داشته باش ینرم افزار که بهتر است در هر سه مورد ، تسلط و بهره بردار یسه رکن اصل

ها  ، سازندگان  ، بانک ها و  یحساب ) بدهکاران  ، بستانکاران   ، مشتر یطرف ها یو روشن با تمام یقدق یداشتن حساب ها - 1

 ها مشخص باشد.  ینههز یقو مقدار دق یبده یاطلب  یحکه در هر زمان مقدار صح یها  و ... ( بگونه ا ینههز

و  ینمع یخته ها  و سکه ها ( و کنترل آنها در فاصله زمانو جمع سا یز، ر وجه نقد ، متفرقه ، آبشده  ها) یقدق یداشتن موجود -2

 مشخص است . یزآن ن ییهر کدام و چرا ینرم افزار موجود ینآنها از موارد مهم است که در ا  یحصح یمطلع شدن از موجود

ها  و  ینهو هز یانو سود و ز یالناز عمل کرد و ب ن( و مطلع بود یارکان حسابدار ینتر یاز اصل یکیشناخت کامل تراز )  - 3

 مشخص شدن سود خالص .  

 .یدخود اشراف داشته باش ینسبت به امور حسابدار و به طور کامل ، یابیددست   ینزر یها یتقابل یتا به تمام امیدوارم

 (یبانیپشت)

،خدمات یدخدمات را بخواه ینبهتر یناز شرکت زرباشد.  یم ینکاربران زر یهحقوق اول ینتر یهیمناسب از بد یبانیپشت داشتن

 یروسیحل مشکالت و یاو یستمس یماتچاپگر و ترازو ، حل مشکالت مربوط تنظ یبرنامه و راه انداز با کار موزشآشامل   یبانیپشت

از  یندو بهرم صورت زنده در کنار صفحه برنامه  طال و سکه و اونس  به یمتاز ق ی، بهرمند یدجد یها یرایش، ارائه و یستمشدن س

 باشد . یم ینمکمل مشترک

 مشترکان قرار گرفت . یاردر اخت یونبه صورت اشانت 96باشد که از آبان  یم یقو یاربس یریتیقسمت مد یک،  ینمشترک مکمل

دکمه  از طرف  ین) مخصوص مشترکان ( جهت حل مشکل  ، ) پس از فشردن ا  یبانیاز دکمه درخواست خدمات پشت استفاده

خود را جهت  یشنهادهایپ  یدتوان یقسمت م ینبه کمک ا شماشود ( یشرکت با شما تماس گرفته و نسبت به حل مشکل اقدام م

بعد هر سال  یسال ها یو برا یگانسال اول را یبرا یبانیپشت .خدماتبرنامه مطرح تا به برنامه اضافه شود ییامکانات و کارا یشافزا

 . یدنما یدرا تمد یبانیتا هر سال قرارداد پشت یردپذ یم ینروز ( خواهد بود و کاربر زر یمتنرم افزار ) به ق ینهدرصد هز 10

 سال سابقه کار در آن حرفه را داشته باشد . 2داشته و  ییبا حرفه طال آشنا یدحسابدار شما با - تذکر
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نام و تلفن حسابدار خود را به  ما اطالع  یدکن یو کار با نرم افزار از حسابدار استفاده م یامر حسابدار یبرا ید اگرداشته باش توجه

مختلف نرم افزار  بهرمند  یو از امکانات و اموزش  نکات و ترفند ها یردما قرار گ یو اطالع رسان یموزشآ یتا در کانال ها یدده

 گردد.   

 امور محل کار خود از اهداف مهم است . یهمراه با تسلط و اشراف کامل به تمام یقدق یکه داشتن حساب ها یدداشته باش توجه

 ید.کن یافتدر یستمرا از س را مشخص و گزارش آن یرموارد ز یددر هر زمان بتوان یدحسابدار آگاه با یکو  ینزر یستمکمک س به

 یو گرم یالیر یها یطلب ها و بده یستل یحگزارش صح -1

 ینموجود ) ا یساخته ها یستمتفرقه موجود و ل یاآبشده  یستموجود ، ل یچک ها یستها  شامل  ل یدموجو یستمار و لآ -2

 باشد ( یو درصد م یدخر یف یحها و با اجرت صح یموجود یکبه تفک یدبا یستل

 تک تک بانک ها  یککل بانک ها و به تفک یموجود -3

است (  یگرانکه در دست د یشخص یچک ها یست) ل یدنوشته ا یچند فقره چک شخص ینکهمشخص بودن تعهد به بانک ها و ا -4

 به بانک ها یبده یعنی

 حساب ها  یکتفک یستبا ل یالیو ر یگرم  یگرانبه د یکل بده یستل   -5

 آن  ییگزارش پول نقد موجود در صندوق همراه با چرا  -6

 انها  یحو ارزش صح یتعداد یسکه ها و کاالها یزر یستل -7

 ( در صورت داشتن مکمل جواهر  یزو به ر یموجود ) کل یارزش جواهرات و بارخانه ها -8

 ( مهم  یو درصد یالیساخته ) ر یمطلع بودن از ارزش اجرت کارها -9

 (  یالیو ر یگذاران ) گرم یهاز سرما یکهر یهمشخص کردن مقدار سرما -10

 ( یموضوع و کل یکها ) به تفک ینههز یقمشخص کردن مقدار دق -11

 )به کمک ترازنامه(یانو مشخص کردن سود و ز یالیو ر یطال و باالنس گرم یدخر یجاماندگ یحمشخص کردن مقدار صح-12

تا  به  ییدحسابرس بنما یااز شرکت درخواست حسابدار  یدبه اهداف فوق برس یدشما مشکل است و نتوان یانجام موارد فوق برا اگر

 .یداهداف  فوق برس یکمک حسابدار به تمام

 اشخاص و مدل کار های ساخته عکس دار-ادبهره مندی از اسن-13

 طلع شدن از خطا به محض ایجاد خطام بهره مندی از قسمت خطایاب و-14

 )پیامک(برای سند های مشکوک و زیان آور  و صد ها ویژگی دیگرsmsبهره مندی از امکان -15
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 ، در یک نگاه 64زرین

کرده است که تکنولوژی روز را به روز شناخته و آنرا به صنف محترم طال و جواهر عرضه نماید و این افتخار را  زرین همواره سعی

 داشته باشد که در این عرصه گام های موثری را بردارد .

 (1370زرین  اولین تولید کننده نرم افزارهای طال و جواهر در ایران )شروع فعالیت قبل از سال 

 اهنگ کننده و دریافت وزن مکانیزه از ترازو زرین  اولین هم

 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 

 RFIDسیستم پیشرفته 

اولین سیستم حسابداری طال و جواهر همزمان با تولید فلش دیسک و بکار گیری آن در برنامه جهت پشتیبان گیری های سریع و زرین 

وقبل از ورود آنها به کشور زرین اولین نرم افزار حسابداری طال وجواهر   Removableمطمئن به محض ساخت حافظه های 

 امی سیستم عاملهاسازگار شده کامل با سیستم عامل ویندوز تم

و ثبت سند و گزارش گیری از  webزرین اولین تولید کننده نرم افزار حسابداری طال و جواهر با قابلیت قرار گرفتن برروی   

 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 ...

د گونه ای هوشمند طراحی شده تا حداالمکان بتوان به روش بسیار سریع و روان به ثبت اسناه در نهایت سعی شده است که سیستم ب  

پرداخت؛ و در همه موارد با سرعت باال از صفحه کلید در برنامه استفاده گردد )کمتر نیاز به ماوس باشد(  عالوه بر آن ، اغلب 

هات جلوگیری کند و به دلیل طراحی بانک اطالعاتی منحصر تذکرات پیشگیرانه از ورود اشتبااشتباهات کاربر را تشخیص داده و با 

لعاده ای برخوردار است و به همین دلیل اطالعات شما هرگز توسط بانک های اطالعاتی شناخته شده قابل به فرد از ایمنی فوق ا

دسترسی نخواهد بود و این نقطه قوت فقط برای نرم افزار حسابداری زرین است و در تمامی نرم افزارهای مشابه این یک نقطه ضعف 

مان به ثبت سند بپردازند و به موازات هم کار را پیش ببرند بهتر است که از مهم است .اگر شما می خواهید که فروشندگان شما همز

قرار گیرد و در هرجای دنیا به کمک اینترنت به حساب های  Webمکمل شبکه استفاده کنید. اگر مایل باشید که برنامه شما روی 

خواهید بهره مند شوید . اگر می   Webن رویخود دسترسی پیدا کنید و به ثبت سند و گزارش گیری بپردازید بهتر است از زری

 بهره مند شوید از زرین استفاده کنید .   RFIDموجودی گیری بسیار سریع وبه کمک اتیکت های رادیویی پیشرفته 
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عضویت  زرین  دارای کانال و ربات نیز می باشد که کانال زرین وظیفه اطالع رسانی امکانات برنامه را دارد که شما مشترکین عزیز با

 در کانال زرین می توانید از آخرین امکانات زرین مطلع شوید 

 zarrin999@کانال حسابداری زرین عبارتست از : 

 یا با پیامی که نمیتوانید عضو کانال شوید وتدرصور  Joinکلیک می کنید با پیغام   

This chat is no longer accessible 

 یا

This is a private channel 

ی شوید . دلیل آن ممکن است تلگرام قدیمی نصب شده روی گوشی شما باشد و اگر تلگرام خود را به روز کنید مشکل حل م مواجه

 می شود .

راه  1396، از اغاز سال  ینزر یکاربران نرم افزار حسابدار یسال ، برا یاما یساعته و در تمام 24 ییبه منظور پاسخگو ینربات زر

 شد.  یانداز

 zarrinrobot@: ینربات زر لینک

و نفع عضو بودن در  یتکند ؟ ) مز یم یجادا یمغازه دار  و مشتر یبرا یاییچه  مزا  ینزر یدر ربات تلگرام یانمشتر یتعضو

 ربات (

 . یدبه پرونده او وصل نما یتلگرام مشتر یلاز پروفا  یخود را به راحت یها یتواند عکس مشتر مغازه دار می  -1

 فروش خود را باال ببرد یبترت ینخود قرار دهد و به ا یانمشتر یدنها را در معرض دآ یخود را و ف یتواند مدل ها می -2

و  یزهارسال جا یامپ یاو  یکتبر یامپ یدو پس از هر خر یرا راه انداز CRMیبحث ها ینتواند به کمک ربات زر مغازه دار می -3

 ود بفرستد .خ یانمشتر یبرا یقطر یناعتبار را از ا

خود  یو به ربات در گالر یهخود ته یلساده با موبا یارمحصوالت خود و با روش بس یعکس برا یگالر یکتواند  مغازه دار می-4

روز و لحظه  یمتشما محصوالت شما را به ق یبا مراجعه به گالر یهابفرستد که با هر عکس وزن و اجرت محصول را بفرستد و مشتر

 خواهند کرد یافتدر

 خود .  یانمشتر یبرا یدهنگام افزودن محصوالت جد یدخر یدعوت برا ارسال پیام -5

 که فاکتور از چاپگر خارج شود . نآ( هنگام صدور ، و قبل از  ی) به صورت تلگرام یمشتر یامکان ارسال فاکتور برا -6

 گردد. یبه ربات اضافه م یجکه به تدر یگرد و ده ها  امتیاز

 خود به ان اشاره خواهد شد .  یآنان دارد که در جا یبرا یخوب یازاتامت  یزن ینبات زردر ر یتعضو البته
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 شوند . عضو ینکه در  ربات زر یدخود بخواه یها یاز مشتر بنابراین

و  یمتیطال و جواهر و سنگ ها ق یاطالعات عموم ینهو در زم یاتی، در حوزه امور مال یربات عالوه بر نرم افزار حسابدار ینا در

 ارائه شده است . یزن یاوزان  واحد آنها و ... مطالب

دو کلمه از  یاکلمه  یکو با نوشتن   ید،جستجو استفاده کن یاsearchجواب از ربات از قسمت  یافتدر یجستجو و برا هنگام

شما را  یرا که کلمات ارسال یی. ربات سوال ها ید( کن sendیا)ربات ارسال  یو آنها را برا یدسوال خود استفاده کن یکلمات اصل

. و اگر سوال مورد  ینیدباشد بب یکه مورد نظر شما م یجواب  سوال یدندهد و شما  د یبه شما نشان م و،استخراج ،  یندب یدر آنها م

باشد  یکه در سوال مورد نظر شما م یدده یکه باز هم احتمال م یگرید یاز کلمه  یگربار د یدیکتوان ینشد ، م یدهنظر شما د

، و سوال خود را به طور  یداستفاده کن qm/ ینهحاال از گز یافتیدجواب خود را ن همو اگر باز  یدرا ارسال کن ، و آن یداستفاده کن

 .یسیدبنو کامل

با نوشتن کلمه و عبارت ،  یراز  یسیدسوال و مطلب خود را کامل  بنو یدکن یاستفاده م qmکه از  یهنگام یدتوجه داشته باش البته

 مشخص نخواهد شد. یریتمد یمنظور شما برا

 است . یردر سه موضوع ز ینربات زر یکار اصل

 ( searchینهباشد .) به کمک گز یم یبرطرف کردن مشکالت کاربران برنامه حسابدار یبه سواالت کاربران برا ییپاسخگو -1

سوال ها به ربات  ین، جهت افزودن ا یدمطرح کردن سواالت جد یاح کردن مشکالت مطر یشنهادیاپ یاانتقال نقطه نظر کاربران  -2

 (qmینهباشد .) به کمک گز یم

 باشد . یم ینزر یدر برنامه حسابدار ها یجهت الصاق آنها به پرونده مشتر یرارسال تصاو -3

دو کلمه و  یاکلمه  یکو با نوشت  یدربات استفاده کن searchبه سوال و جواب مورد نظر  و جستجو ، از قسمت  یدنرس برای

 .  ید( آنها استفاده کن sendیاارسال )

سوال مورد  یدندهد و شما  با د یاستخراج و به شما نشان م یندب یها م نآشما را در  یرا که کلمات ارسال ییربات سوال ها سپس

 . یدجواب انگشت خود را قرار ده یدند ینظر ، بر رو

که باز هم در  یگرید یاز کلمه  یگربار د یدیکتوان یم نشد ، یافتسوال مورد نظر  اگرشود  یم یدهو جواب مورد نظر د سوال

و سوال خود را  یداستفاده کن qm/ ینهحاال از گز یافتید، و اگر باز هم جواب خود را ن یدباشد استفاده کن یسوال مورد نظر شما م

 .یسیدبنو

با نوشتن کلمه و عبارت ،  یراز  یسیدسوال و مطلب خود را کامل  بنو یدکن یاستفاده م qmکه از  یهنگام یدتوجه داشته باش البته

 مشخص نخواهد شد. یریتمد یمنظور شما برا



9 

 

 ویکیشود . ین پرداخته مآبطور مفصل به  یبعد یباشد که در سوال ها یم ینپرونده زر یربات ارسال عکس برا یگرد یکارها از

 ینارتباط ب یجادا یبرا ینباشد که ثبت آنها در برنامه زر یو رمز تلگرام م یمشخص کردن کد کاربر ینربات زر یاز کارها یگرد

 باشد. یم یو تلگرام ضرور ینزر

 چند نمونه از سواالت زبات زرین :

و درست  یکار را به صورت اصول ینا یخواهمکرده ام و م یهرا ته ینرم افزار حسابدار یناز شرکت زر ی: من به تازگ601سوال 

 کار را انجام دهم ؟ ینآغاز کنم ، چگونه ا

در  یکه با مغازه حساب دارند )نام و نام خانوادگ ییافراد و طرف حساب ها یاز تمام یستیشروع ابتدا ل یدر قدم اول و براجواب : 

            یمکن یم یجادبرنامه (ا 42  یقحساب )از طر یکافراد  ینا یتمام  ی، سپس برا کنیم یم یهآدرس و تلفن( ته یلصورت تما

گذار  یهبا گروه سرما یحساب یزگذاران ن یهسرما یاگذار  یهسرما یقسمت مهم است ( و سپس برا یندر ا یزن یح) انتخاب گروه صح

 .کنیم یم یجادا

 ؟ یستنرم افزار چ یراه انداز  یدر ابتدا یحصح یحساب ها یریشکل گ ی: قدم دوم برا602سوال 

 یافتدر یمنو 11 یفطلب )رد یا یبده یفشده و از رد یمکرده ا یجادکه ا ییوارد حساب ها یباز قسمت ثبت سند به ترتجواب : 

بابت انتخاب شود و اگر بستانکار بود  با  ی) اگر بدهکار بود منو رنگ قرمز  و بده یکنیم،را وارد م یالیو ر یو پرداخت (مانده گرم

وارد شود (  هر  یهحساب افتتاح یفشود  و اگر طال بدهکار بود و پول بستانکار بود در قالب دو رد یسمت چپ و راست منو آبفلش 

را  یمکه قبال وارد کرده ا یگذار یهو در پنجره باز شده حساب سرما یکنیمرا انتخاب م یهافتتاح ینهشخص سپس در قسمت شرح گز

 ثبت شود. یزگذار ن یهر حساب سرماعدد  د ینتا  هم کنیم یانتخاب م

 یجادموجود هر بانک در حساب ان بانک که قبال با گروه حرفه بانک ا یدیعنیکن یباال عمل م یهمورد بانک ها درست مانند رو در

 . یدکن یگذار را انتخاب م یهو طرف مقابل سرما یهان حساب را بدهکار و در شرح افتتاح یدکرده بود

را  یهدر جستجو عبارت افتتاح alt+f12یماتاز قسمت تظ یدبرنامه طرف دوم را از ما نپرس یهکه هنگام انتخاب افتتاح ی) در صورت 

 (یکنیمرا فعال م "طرف دوم سوال شود یهدر سند افتتاح " یفکرده و رد یپتا

 یشکل م یزگذار ن یهحساب سرما یعنیطرف دوم   و در مقابل یردگ ینها شکل مآاشخاص مانده حساب  یتمام یبرا یبترت ینبد و

 .یردگ

 ؟ یستنرم افزار چ یراه انداز یدر ابتدا یحصح یحساب ها یریشکل گ ی: قدم سوم برا603سوال 

 یردشکل گ ینزر یستمو درست در س یواقع یها یموجود یدمرحله با یندر اجواب : 

درصد  یبا اجرت و ف یکساخته به تفک یکارها یستشامل ل) که  یمکن یم یهمغازه ته یواقع یها یاز موجود یحیصح یستل ابتدا

 متفرقه و ابشده و وجه نقد و چک ها  و سکه ها (  یزو ر یحصح
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 . یمکن یم یافتگذار در یهموجود ها را از سرما ینو ا یمشو یگذار  م یهسپس وارد حساب سرما 

 ؟ یستچ یهحساب ها ، در وارد کردن اطالعات اول یریشکل گ ی: قدم چهارم برا604سوال 

 یستمچک به س یرو یخچک با تار ینا یدو با یدکه از دسته چک خود قبال نوشته ا یشخص یچک ها یریحاال نوبت شکل گجواب : 

 .گردد یمعرف

گذار  یهه سرماب یگذار در قالب خروج چک شخص یهاز قبل نوشته شده باشد الزم است که آن چک به سرما یچک شخص اگر

  Enterچهار خروج چک استفاده و پس از وارد کردن مبلغ و شماره چک   ینهو از گز یدپرداخت گردد. منو درحالت قرمز قرار ده

 یستم متوجه شود که چک از دسته چک مغازه نوشته شده و مربوط به چک اشخاص نمیتا س یدسمت چپ استفاده کن یدو ازکل یدنزن

 یتا در منو یدکرده باش یجادبانک حساب ا ی) البته الزم است که قبال برا یدچک و بانک را انتخاب کن یرو یخباشد  و سپس تار

 (ینیدبانک ها ان بانک را بب

روز قبل از  2از  یعنیبه موقع )  یستمس یراز یدنباش یدنگران فراموش کردن سررس یگرشد د یمعرف یچک شخص ی: وقت1 تذکر

 ( یدنما یم یاداوریرا  امرا ینبه شما ا یدسررس

در  یدصورت با ین، در ا ییدپرداخت نما یچک شخص یهااز مشتر یکیبه  یدحساب ها خواست یریاگر بعد از شکل گ - 2 تذکر

 با روش باال ، پرداخت شود. یچک شخص ینحساب همان شخص ، ا

 ؟ یستدر اغاز کار با نرم افزار چ یحصح یهحساب اول یریشکل گ ی: قدم پنجم برا605سوال 

 قدم پنجم 

)           در تراز یالیو ر یباالنس گرم ید، با ین( در برنامه زر604تا  601موارد فوق ) سوال  یحدر صورت واردکردن اطالعات صح

 .یریدشرکت تماس بگ یصورت با کارشناسان امور حسابدار ینا یرباشد در غ ی( معقول و واقع111گزارش 

 یرکدام عدد غ یچشما ه یالیو ر یشما به اندازه سود دوره شما باشد  و باالنس گرم یالیو ر یمجموع ارزش باالنس گرم یعنی عقولم)

 (نباشد. یمنطق

 کج یواررود د یم یاثر تاخشت اول گر نهد معمار کج  زیرامهم است  یارقدم بس ینا شناسایی

 ؟ یستچ یحصح یهاول یحساب ها یریقدم در راه شکل گ ین: قدوم ششم و اخر606سوال 

 قدم آخر  یاقدم ششم 

برنامه (صفر کردن سود 111جدول تراز )قسمت  یینقسمت صفر کردن سود در پا یقصورت درست بودن سود تراز آن را از طر در

 گردد  یصفر م یالیو ر یو باالنس گرم یمکن یتراز را انتخاب م

 شود  یبه حساب سود انباشته ارسال م یالیو ر یس گرممانده باالن کار ینا با
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 ن قرار دارد (آلحظه در ین) سود انباشته حساب است که سود مغازه تا ا

 شود. یم یدهعدد صفر د یالیو ر یدر قسمت باالنس گرم حاال

 . یدسند زدن را شروع کن یروال عاد یدتوان یتراز صفر م یدندارد و پس د یادیز یتنقطه تراز صفر گفته که اهم ینا به

طلب بابت  ینهو از گز یدبزن ینهخود را با شرح کامل در حساب با گروه هز یها ینهحتما هز مهم   مهم  تذکر

 یا فقط برای تخفیف های کوچک . مگر طلب بابت  دو طرفه یدالمقدور استفاده نکن یحت

شود  یها طبقه بند ینهباشد تا در تراز در قسمت هز ینهحساب ها  هز ینکه گروه ا یدحتما مراعات کن ینههز یحساب ها یجاددر ا و

 . یرندبدهکاران قرار نگ یستو در ل

ن حساب آه در رروزم یتا برداشت ها یدبا گروه متفرقه به نام او باز کن  یگذاران ( حساب یهسرما یاگذار )  یهسرما یضمن برا در

 . یردصورت پذ

از خطاها  یکین وجود نداشته باشد و اگر آدر  ییخطا یچبرنامه ، ه یکه در قسمت سمت چپ صفحه اصل یدتوجه داشته باش درضمن

 .یدن باشآ روشن شد دنبال علت و برطرف کردن

و کارکنان خدمات و  یریتمد - یمرزومندآبرنامه  یقسمت ها یو روشن  و تسلط و اشراف به تمام یقدق ییحساب ها داشتن

 . ینزر یطال یباز یشرکت مهندس یبانیپشت

 مراعات کرد؟ یدرا با یکار چه نکات یو راحت یمنیجهت ا یوتر: در مورد استفاده از کامپ607سوال 

 :جواب  

 .ییدفرما یترا حتما رعا یرنکات ز یبانیجهت سهولت در خدمات و پشت یگرام کاربر

 تذکرات مهم :

 . یریدحتما با شرکت تماس بگ یندوزو یضجهت تعو یقبل از هر گونه اقدام یندوزو یدر هنگام خراب  •

یک محیط مطمئن در ست ، والت  و سایر موارد  که مختص شماو یا عکس های جواهر یا سایر محصخود  یاز اطالعات شخص  •

 بکاپ گیری مرتب و دوره ای را انجام دهید.

 . یدقرار ده یانشرکت را در جر یضتعو یریاتعم یقبل از هرگونه اقدام برا یدر صورت بروز مشکل سخت افزار  •

 (یردگ یدر قبال اطالعات به عهده نم یتیگونه مسئول یچصورت شرکت ه ینا یر)در غ

 .یدرفع مشکل به شرکت قفل برنامه و شارژر لپ تاپ را به همراه داشته باش یبرا یستمجهت آوردن س  •
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آن  یشده ثابت باشد و جا یفجهت اتصال که تعر  usbسوکت یدحتما با یمعمول ینترهایبارکد بر خالف پر ینترهایدر پر  •

 عوض نشود.

 : ییدتوجه فرما یربه نکات ز یستممحل کار و هنگام استفاده از س در

 محکم باشند . یشهو دو شاخه برق هم یزپر  •

المقدور   یو حت ییددار استفاده نما یرگ یزدار  نو یلداز نوع ش یوترترازو  کابل اتصال آن به کامپ یادر صورت استفاده از چاپگر   •

 برق دور باشد . یکابل ها  از کابل ها ینا

 .ییداستفاده نما upsبرق از  یناگهان یاز قطع یریجهت جلوگ یسدر صورت استفاده از ک  •

 المقدور ثابت و بدون لرزش باشد . یحت یوترکامپ یجا  •

 گرم نباشد . یاربس یطدر مح یامرطوب  یطدر مح یوترکامپ یجا  •

 نباشد . یدیاس یطمح یدیابا گرد و غبار شد یطهاییدر مح یوترکامپ یمحل نگه دار  •

 . یدمطمئن شو یریبدون خطا بکاپ گ ییدو از تا یداز برنامه بکاپ گرفته و سپس خارج شو یوترقبل از خاموش نمودن کامپ یشههم  •

 یناناطالعات وارد شده اطم ینصحت آخر یوترازچنانچه در هنگام کار با برنامه برق قطع شد، حتما پس از روشن کردن کامپ  •

 .یدحاصل کن

 . یدکن یخوددار یوتراز وارد کردن اسناد و کار با کامپ یدشد یدر هنگام خستگ  •

 . یدصبر کن یهثان 10تا  5 یوترخاموش و روشن کردن کامپ ینب  •

 ؟ ؟ چرا مشترک شوم یستن چآو نفع  یمنما ید؟ و چرا بهتر است اشتراک خود را تمد یستچ ین: مکمل مشترک608سوال 

 ؟ یمنما یدرا تمد یبانیقرارداد خدمات پشت چرا

 باشد. یم یارکان نرم افزار حسابدار ینتر یاز اصل یکیمناسب  یخدمات نرم افزار :داشتنجواب

به  یزنرا نآ یو تعهدات مال یدنما یرا اعالم م یژگیو ینکار به کاربر خود ا یامر مهم را ، درک کرده و از ابتدا ینا ینزر شرکت

نرم افزار  ینهدر صد هز 10بعد هر سال  یسال ها یو برا یگانسال را یها برا یرایشو یکه خدمات  و ارتقا یدنما یاعالم م وضوح

 خواهد بود. 

و  یلو به روز  ،  با م یدجد یها یرایشداشتن و یتخدمات و اهم یتاز اهم یحامر را با درک صح ینا یناغلب کاربران زر البته

نکرده اند ،  یافترا از شرکت در یاز کاربران که معتقد هستند که در طول سال  خدمات خاص یبرخ یبرا یهستند ول یرارغبت پذ

 است ! یادآنها ز یمبلغ اشتراک )ده درصد ساالنه ( برا
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 یرفتهموضوع را پذ ینا یلکه با تمام م یاز کاربران یشترب یداندسته از کاربران و قدر ینا یرغبت برا یجادا یدر راستا ینزر شرکت

از  یمشترکان  قرار داده تا عالوه بر بهرمند یارو انرا در اخت یدهتدارک د ینمشترکان زر یمکمل ارزشمند و مهم برا یکاند 

 یهم ، اضافه نمود و نام آنرا مکمل مشترک یریتیامکانات مد یسر یک،  یدجد یها یرایشاز و یبهرمند وساالنه   یگانخدمات را

 کاربران قرار گرفت . یارو در اخت یدرس  یمکمل ، به بهره بردار ینا  96قرار داد و در سال 

 شود. یاز امکانات آن اشاره م یبه برخ یلذ در

 و سکه ها و دالر  طال و انس یلحظه ا یها یمتق * نمایش

 بودن ها  از جهت نافع  یمشتر یبند * رتبه

 مغازه و فروش فروشندگان یتفعال * مقایسه

 ها  نآ یسهو مقاساخته  یفروش کارها * میزان

 یهتسو یو چگونگ یهامشتر یها یدخر یو تمامکارنامه  * ارائه

 حادث شده  یو اعالن علت خطا یابقدرتمند خطا  یستماز س * بهرمندی

نها به آ یوستربات تلگرام و پ یقاز طر یراز امکان مهم ارسال تصاو یجهت ارائه خدمات و بهرمند ینقراردان ربات زر یاراخت * در

 ینبرنامه زر

 روز یمربوط به صنف در صفحه مخصوص خبرها یو خبرها یهو اتحاد ینمهم در مورد قوان یها یاز اطالع رسان * بهرمندی

مکمل را روز به روز باالتر  ینا یبتواند ، ارزشمند تا مکمل اضافه خواهد شد. ینبه ا یجکه به تدر یگرد یریتیمد یژگیده ها و و

 ببرد .

کاربران  یتمام یاشتراک ساالنه ، برا یدتمد یو رغبت کامل برا یاقباشد تا اشت یبه گونه ا ینمکمل مشترک یها یتجذاب امیدواریم

 را بوجود آورد. ینزر یزعز

قسمت  یناز ا یبهرمند یشود و برا یم یدهه داراندن چند روز از مدت اشتراک هموم ی، باق ینمکمل مشترک یمنو  ی: در باال تذکر

 . ییداشتراک اقدام نما یدمدت اشتراک نسبت به تمد یانقبل از پا یدبا

 10اشتراک عالوه بر  یددر تمد یرو تاخ باشد یم یفتخف 10از  یبه موقع خدمات اشتراک ساالنه بهرمند یدتمد یاز نفع ها یکی

 خواهد داشت . یمدت عدم اشتراک را در پ یبرا یستمس یارتقا ینهنرم افزار  هز ینهدرصد هز

 : یتدر نها و

 یها یتبا قابل یناز مکمل مشترک یو بهرمند یدجد یها یرایشساله و و یک یگانخدمات را یاشتراک بهرمند یژگیو ینمهمتر

 .باشد یارزشمند م یاربس یریتیمشاوره مد
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 کرد؟ یهتوان آن را ته یو چگونه م یست( چیبانپشت یا: َبکاپ )609سوال 

 :جواب

 .یردگ یشما قرار م یوترهاردِ کامپ یرو یدکن یخود م یحسابدار یستمِوارد س یجکه شما به تدر اطالعاتی

 یاهارد  ی) مانند خراب یلکه اگر به هر دل یدِفلَش ( داشته باش) مثال مانند  یگرید یاطالعات را در جا ینا ینکته مهم است که کپ این

 را از دست نداد.  یزیکرد و چ یابی( ، بتوان اطالعات را باز یرهغ یوتریاکامپ

 یقرار م zarrinbkکه در شاخه  یدآ یکد شده بوجود م یفشرده  یلفا یرید،یکگ یم په ذکر است که هر بار که شما بَکاب الزم

 شود. یم یدهد یلدر نام فا پو ساعت َبکا یخکه تار یردگ

 یگرانشود و د یشما باز م یو کد کاربر یستمس یشما کامال محرمانه و فقط بر رو پِاست که بَکا ینا ین،مهم زر یازاتاز امت یکی

 مانند شما را داشته باشند. ینِاگر زر یاطالعات شما را ندارند حت یدند یاجازه 

باشد  یم یریگ پبرنامه که مربوط به َبکا ی 63که از قسمت  یداست که اگر شما فراموش کن ینا ین،مهم زر یتاز قابل یگرد یکی

 . یدکن یهرا ته یبانکند که پشت یم یادآوری،  یستم، با خروج از برنامه، سیداستفاده کن

 .یدرا فراموش نکن یریگ پاسناد ، بَکاشود که هر روز و پس از وارد کردن  یم یداک توصیه

 ؟ یستچ یاب: خطا610سوال 

 :جواب 

 96-9-1 یدجد ینو آور یک

باز بودن درب  یمهن یاها  یکشور و باد الست یشهش یاتوریاراد بآ یااخطارها را ) مانند کمک بودن روغن  یسر یکسازها   اتومبیل

 شود. یپشت آمپر گفته م یخود گذاشته اند ،که معروف به خطاها یها یلاتومب یها و ... ( رو

 برنامه قرار دارد . یصفحه اصل یشما مشخص خواهد کرد و  رو یاخطار ها را برا ینگونهاز ا یدجد یها یرایشدر و ینزر  شرکت

 خواهد کرد عبارتند از :  ییخود نما یصفحه اصل یاخطار ها که رو ینجمله ا از

 شود. یروشن م ینباشد ، اخطار شرط ینها همه به موقع وارد شده و اگر چن یجواب شرط یاآ* 

 شود .  یچک روشن م یاست  خطا ینن گذشته است و اگر چنآ یدسرس یخکه تار یددار یچک یاآ* 

نباشد ، دکمه اخطار  ینو اگر چن یرخ یاساخته را دارد  یکارها یاصل یستو هماهنگ الزم با ل یشما منطق یاجرت ها یافتدر یا* آ

 شود . یکار ساخته روشن م یستل
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 یکار ساخته و دفتر ف یستقبل آمده و فقط ل یوجود ندارد که ان نام فقط از دوره ها یساخته شما نام اضاف یکارها یستدر ل یا* آ

 یقسمت روشن م یناست دکمه اخطار ا ینندارد،  و بهتر است حذف گردد ، اگر چن یها را شلوغ کرده و اصال کاربرد یمشتر

 گردد

گذرد و در صندوق شما جا خوش کرده است و بهتر است که  ی، مدت ها م یافتدر یخوجود دارد که از تار یآبشده انگ دار یا* آ

است  ین، اگر چن ید، دچار مشکل نشو یارسازنده ، به ع  یسازنده پرداخت شود تا   اگر با اعتراض احتمال یکبه  یعترطال  سر ینا

 اخطار روشن شود.  ینچراغ مربوط به ا

،  و اگر  یدکرده ا یفگذار را تعر یهحساب سرما یااست و ا یمنطق یالیو ر یمتعارف  است ،  و از جهت باالنس گرم تراز یاآ* 

 کند . ییخطار خود نما ینکه چراغ مربوط به ا یستبهتر ن یاصورت  آ ینرخ دهد در ا  ینهزم یندر ا ییخطا

 * و .....

 ینتر کردن برنامه خود ، ا دآمو به جهت کار  یدجد  یدر ارائه نو آور یشهرچه بهتر رسالت خو یفایدر ا  ینشرکت زر بله

 یبرد و برا یدخواه یپ یاحتمال یبه  خطاها ینگاه به صفحه اصل یککرده و شما با  یجادارزشمند را در برنامه خود ا یاربس  یژگیو

از کارشناسان و حسابدارن  یا. و  ییدمراجعه نما ینمکمل مشترک یاببه  قسمت  خطا یدبا خطادارو اصل سند  یاتعلت و جز یدند

 .یدببر یندستگاه و برنامه خود را از ب یو خطا یریدشرکت کمک بگ

 .ییدنما یرین جلوگآاز تکرار  یاو  یداصالح کن آن راوجود امده مطلع و ه ب یشود که بالفاصله از خطا یباعث م یابخطا بودن

 باشد .  یبرنامه م یصفحه اصل یخطاها  رو یشگرنل نماقرار گرفتن پ یرایشو ینا یژگیو مهترین

 شوند . یم یدهشما د یستمس یبرنامه ، خطاها یسمت چپ صفحه اصل در

 جزو اهداف ما و شما باشد .  یدخطا و علت ان و برطرف کردن ان با شناخت

،  حال  یدنداشت یلاتومب یمنیوجود نداشته و شما عادت به بستن کمربند ا یمنیاخطار کمربند ا یلکه در اتومب یدمثال فرض کن برای

 یدهخطا د ینصفحه اخطارها  ، ا یدنصورت با د یناخطار را قرار دهد  ، در ا ینخود ، ا یدجد  یستمدر س یسازشرکت خودرو 

 خواهد شد . 

 .  یدرا بر طرف ساز یصهنق ینگردد که ا یاخطار باعث م این

کار مطلع و آنرا  یرادهد تا شما از ا یمورد را تذکر م یننداشته باشد ، برنامه ا ی، همخوان یحبت اسناد شما با استاندارد صحروند ث اگر

 یدبه عمل آور یریو از تکرار آن جلوگ یداصالح کن

 ان امده است. یانواع خطاها و علت ها یرز یردر تصو 

فعال  ینمشترک یقسمت فقط برا یناست که ا یابخوب قسمت خطا  یاراز امکانات بس ینیکیالزم به ذکر است که در قسمت مشترک 

 است .



16 

 

 

 

  



17 

 

 

 64زرین  آموزش فهرست

 صفحه                                                                                                                                                            فهرست                                      

 اول  ) ایجاد و افتتاح حساب ( فصل 27

 1-1 برنامه به ورود ی طریقه 28

 1-2 برنامه کاربعدازورود به ی ادامه 29

 1-3 مشتری یک مشخصات یا اصالح کردن اضافه 30

 1-4 ایجاد حساب بانک ، ایجاد حساب هزینه 31

 1-5 تفاوت حساب هزینه با سایر حساب ها 32

گاهیحساب کار 33  6-1 

 1-7 اصالح مشخصات یک حساب 34

 1-8 طریقه ورود به  حساب 35

مبدا و انتقال از دوره قبل حساب افتتاح 37  9-1 

 دوم ) اجناس ساخته ( فصل 41

 2-1 ورود کارساخته ازسازنده یا بنکدار 42

 2-2 سرمایه گذاردریافت موجودی از  45

 2-3 کارساخته سنگ دار 47

 2-4 (اجرت تعدادی)  ورود و خروج کارساخته به صورت تعدادی 49

 2-5 خرید و فروش سکه و کارهای تعدادی 50

 2-6 کارساخته پالستیک دارهم اندازه 53

 2-7 مانند جواهرات ( باال  بسیار کارمزد )ورود و خروج   55

 2-8 یدرصد منف یا( یجرت )فکاربرد ا 56

 2-9 ورود یا خروج کارساخته با درصد منفی 57

 2-10 ورود یا  خروج کارساخته با اجرت منفی 57

 2-11 قطعه طال در طال فروشی 1چگونگی فروش  58

 2-12 یک امکان بسیار مهم برای طال فروشان بدون نیاز به ماشین حساب و محاسبه قیمت توسط سیستم 58

 2-13 فروش کارساخته به صورت نقدی ودریافت پول ) مخصوص خرده فروشان (طریقه  60

 2-14 ورود و خروج کار ساخته باعیار باال  62

 2-15 ورود یا خروج کارساخته درصددار 63

 

 



18 

 

 64زرین آموزش فهرست

 صفحه                                                                                                                                          رست                        فه                               

 

 

 

 

 فصل سوم ) متفرقه ، آبشده و شرطی ( 65
 3-1   ورود وخروج متفرقه 66

 3-2   خرید طالی متفرقه ) سبک طال فروش ( 67

    3-3   خرید طالی متفرقه از افرادی که قبالً بدهکار بودند 67

 3-4   ورود و خروج طالی آبشده 68

 3-5   طالی متفرقه شرطی ورود 72

 3-6   جواب شرطی ) ورود جواب شرطی ( 72

 3-7   دیدن جواب ری 73

 3-8   ذوب طالی متفرقه وچگونگی ثبت سند آن 73

 3-9   و بالعکستبدیل متفرقه به ساخته  74

 3-10 ارسال تکه های ری و باقی مانده از طال ها به یک حساب 74

 ( وجه نقد،چک وبانک)  فصل چهارم 75

 4-1 ورود وخروج وجه نقد)یا چک پول( 76

 4-2 ورود وخروج وجه نقد جهت پولی کردن 76

 4-3 حواله پول به بانک 76

 4-4 دریافت و پرداخت چک اشخاص  78

 4-5 خروج چک شخصی 79

 4-6 دریافت چک جهت پولی کردن 80

82 

مطلع شدن به صورت خودکار و بدون گزارش گیری درهنگام دریافت چک،که این مشتری چه مقدار چک 

 ازاو دریافت شد،که تاریخ سررسید انها نرسیده است

7-4 

83 
یا  دارد  زرین در صندوق وجودچگونگی معرفی چک های موجود وچک هایی که قبل از راه اندازی اولیه 

 انهارا ازدست چک خود نوشته ایم

8-4 

 4-9 چگونگی نقد کردن یک چک که تاریخ آن سررسیده است 83

83 
چگونگی خواباندن چک های موجود مغازه به حساب بانکی)چگونگی افتتاح خساب در جریان وصول و 

 کاربرد ان(

10-4 

نتنظیم آچاپ چک شخصی و طریقه ی چگونگی  85  11-4 



19 

 

 64زرین  آموزش فهرست  

 صفحه                                                                                                                                                      فهرست                                        

 4-12 چک شخصیمعرفی دسته  86

 4-13 گزارش چک های برگشتی 86

 4-14 طریقه ی ابطال چک 87

 4-15 طریقه ی پاس چک شخصی 88

 4-16 راس گیری از چک های موجود )راس گیری از چک های متفرقه( 88

 4-17 جست وجو در چک ها )گردش یک چک با داشتن شماره یا مبلغ چک( 89

مختلف سالآمار چک ها بر اساس ماه های  90  18-4 

 فصل پنجم  )پولی( 91

 5-1 تبدیل پول به طال و بالعکس ( ) پولی کردن 92

 5-2 وجه نقدیاورود طال به وسیله خروج یا فروش خرید  92

 5-3 خریدطال باوزن مشخص  –پولی کردن  93

 5-4 فروش طال بامقدارپول مشخص  –پولی کردن  94

 5-5 کردندریافت وپرداخت طال جهت پولی  94

 ()طلب و بدهی  ششمفصل  96

 6-1   تخفیف 97

 6-2   حذف )از ردیفی که قبال ثبت شده( 99

 6-3                                                                                                                              واله سند              ح 101

نآدیدن پرونده چک مشتری و خذف  101    4-6 

 فصل هفتم  )گزارشات کلی ( 102

 F11 1-7گزارشات  103

 7-2 17قسمت گزارش  103

 7-3 گزارش از ته حساب ها)لیست حساب مشتری ها با تفکیک( 104

صفحه اصلی( 28یا قسمت   104 F117-4 گزارش از وضعیت ورود وخروج صندوق)گزارش 

روزنامهدفتر  106  5-7 

 7-6 نحوه گزارش گیری مربوط به کار ساخته 108

 

 
 

 

 

 
 

 
  



20 

 

 64زرین  آموزش فهرست

                                                                                                                                       فهرست              صفحه
 7-7 وجوی معمولیجست  109

 Alt+Z 8-7)    )گزارش وجست وجوی بسیار قوی 109

 7-9     جست و جو پیشرفته 110
 10 -7   (alt +s)جست و جو بر اساس  111
 7-11 جست و جو بر اساس  چک 112
 7-12 گزارش های مهم چک 113
 7-13 گزارش های پولی 113

 فصل هشتم) پشتیبان زرین( 114
 

 8-1 زرین)بکاپ( پشتیبان 115

 8-2 برگرداندن اطالعات قبلی 116

 نهم)ترازنامه(فصل  119

 9-1 چک های صندوق و شخصی افراد)ریال( 121

 9-2 جمع مبلغ طلب وبدهی )ریال/ارز( 122

 9-3  موجودی بانک ها)ریال( 123

 9-4  موجودی حساب های در جریان وصول)ریال( 124

 9-5 )ریال(بانکی پول موجود صندوق وچک های 124

 9-6 ارزش سکه وکارهای تعدادی)ریال( 125

 9-7 ارزش بارخانه)ریال( 126

 9-8 ارزش جواهر)ریال( 127

 9-9 اجرت طال وسایر فلزات ساخته موجود)ریال( 128

 9-10 طال وسایر فلزات)متفرقه،آبشده،شرطی()گرم( 129

 9-11 ساخته موجود)گرم( 130
 9-12 و بدهی )گرمی( جمع طلب 131

 9-13 درصدهای ساخته طبق لیست )گرمی( 132

 9-14 جواهر موجود وسایر فلزات گرمی 132

 9-15 اولیه )گرم(سرمایه  133

   
 

 

 

  

 
 

 
 



21 

 

  64زرین  آموزش فهرست 

  فهرست صفحه

 9-16 سرمایه اولیه پول)ریال( 134

 9-17 باالنس گرمی )گرم( 134

ریالی)ریال(باالنس  134  18-9 

 9-19 باالنس ارزی 135
 9-20 جمع وزن طالی در گردش )گرم( 135

 9-21 جمع مبلغ در گردش )ریال( 135

 9-22 هزینه سوخت)ریال( 135

 9-23 سوخت طال وسایر فلزات)گرم( 135

 9-24 ریال( –سوخت)طلب/بدهی –هزینه  135

 9-25 گرم(-سوخت طال )طلب /بدهی 136

 9-26 سوخت)افتتاحیه(-هزینه 136

 9-27 سوخت طال)افتتاحیه( 136

 9-28 سوخت)درصد(–هزینه  136

 9-29 چگونگی ایجاد ترازنامه صحیح در آغاز کاربانرم افزار حسابداری زرین 138

 9-30 برداشت پول از صندوق 140

 9-31 تاثیر گذاری اسناد مختلف بر روی تراز 141

 9-32 امنیت اطالعات 144

 9-33   میانبر 145

(امکانات بر روی سند ثبت شدهفصل ده) 147   

 10-1 قفل/باز کردن سند 149

به سند ناتمام)موقت( لیتبد 149  2-10 

سند یبر رو راتییانجام تغ 149  3-10 

یحذف یهافیرد شینما 149  4-10 

سند یافزودن خطوط به انتها 149  5-10 

گریانتقال به حساب د 149  6-10 

(97)مهر یورود ساخته به ورود مرجوع لیتبد ایبالعکس  ایورود کارساخته به خروج و  لیتبد 150  7-10 

فیکردن دفتر  یمیقد 151  8-10 

   

 

 

 

 

 

 



22 

 

 64زرین  آموزش فهرست

                                                                                                                                                                                             

  فهرست صفحه

و بدون کاربرد یمیقد یحذف نام کارها 152  9-10 

ساخته از دوره قبل یحذف کارها 152  10-10 

 10-11 ترکیب )آبشده( 153

 10-12 چک)فروش طال( 154

 10-13 نمایش جمع در گزارش تفکیک 154

 10-14 جست و جو بر نامه زرین 155

 10-15 کار های سنگی 162

 10-16 تغییر اجرت و درصد کارهای بارکدی 162

 10-17 ارسال عکس به برنامه و عکس دار کردن جواهر، ساخته و ... 163

 10-18 عکس دار شدن دفتر فی 166

(47کار های ساخته) رنگی شدن لیست 166  19-10 

 10-20 پرداخت آبشده به یک / گروهی از حساب ها به روش سریع 168

 10-21 عکس دار کردن دفتر تلفن 169

 10-22 گزارش نمایش لیست افراد 169

 10-23 ترکیب چک 170

 10-24 نمایش عکس ها و چاپ آنها 171

 10-25 پشتیبان گیری عکس ها  172

کردن کار ساخته در سیستمعکس دار  173  26-10 

 10-27 گروه بندی افراد دفتر تلفن 174

 10-28 عکس دار کردن افراد 174

 10-29 تغییر سربرگ و زیر نویس گزارشات 175

 10-30 گزارش گردش کار ساخته 175

 10-31 جواب ری گیری 176

 10-32 جست و جو جواهر با وزن و سنگ دلخواه 177

کار های دفتر فی یک حساب نمایش گردش 177  33-10 

سال گذشته 40قیمت دالر در  178   34-10 

  مکمل مشترکین 179

  مدیریت ارتباط با مشتری  222

  امکانات جدید برنامه 236

  اصالح مشخصات پیشرفته و حساب امانی 238



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

 

  



26 

  



27 

 

 

 

 فصل اول

 )ایجاد و افتتاح حساب(



28 
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 ینشود ، در ا یدهد یندوزو یشود و صفحه اصل یبه طور کامل راه انداز Windowsتا  یمکن یو صبر م یمکن یرا روشن م یوترکامپ

 .یمکن یم یککل ینزر یکونا یحالت رو

 

 

 

باشد ( را  یم 200 به صورت پیش فرضشود ، سپس رمز ورود به برنامه ) که  یرمز باز م یافتدر یه، صفحه اول یهپس از چند ثان

 .یمشو یو وارد برنامه م یمکن یوارد م

 

 قرار داشته باشد . usbالزم است قبل از وارد کردن رمز ، قفل برنامه در پورت  یشه: هم1 تذکر

که  یرقم 4عدد  یکو از  یدرمز را عوض کن ینشود تا بعدا ، ا یم یهاست و توص ییرد به برنامه توسط شما قابل تغوور ز: رم2 تذکر

 ید.ن صفر نباشد ، استفاده کنآدرون 

توانید طریقه ورود به برنامه را ازسنتی به روش پیشرفته تبدیل کنید تا هر کاربر رمز خود و سطح دسترسی خود را  :بعدا می3تذکر

 شود،داشته باشد. که توسط مدیر سیستم تنظیم می
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 .باشد می 226،768،79،50سوال های ربات اطالعات بیشتر در بخش 

 ادامه کار بعد از ورود به برنامه

 شوید. به صفحه اصلی برنامه وارد میبه صفحه قیمت ها وپس ازآن   Enterبا زدن کلید 

 مزیت صفحه اطالعات قیمت ها

روز ، در برنامه اصالح و  یطال یمتباشد ، الزم است با هر  ورود به برنامه ، ق یم ییرطال ، همواره در حال تغ یمتق ینکهباتوجه  به ا

 یاحتمال یها ، برنامه بتواند خطاها یدر هنگام پول یاشود و ثان یبرنامه ثبت و نگه دار یودر آرش یمتق ینبه روز شود .  تا اوال ا

ارد  صفحه و و یدده ییرآنرا تغ یازدر صورت ن یاو  ییدعدد را تا ینا Enterیدبا کل یدتوان یضمن شما م درکاربر را ، تذکر دهد .

 توانید سایر اعداد را نیز تغییردهید.( )تذکر:با فلش پایین می. یدبرنامه شو یاصل

 

 )تصویر صفحه قیمت ها(

 

را  یاونس طال در بازار جهان قیمتدالر   یمتو ق یدوارد شو یینپا یها یلددر ف یینفلش پا  یدبه کمک کل یدتوان یم یازصورت ن در

 ید.اصالح کن

اختالف  یدتوان یدهد و شما م یصفحه نشان م ینهم یینرا در پا طال را محاسبه و آن یجهان یمتدالر و اونس ، ق یبا داشتن ف برنامه

 باشد . ین مآباالتر از  یااست  یجهان یمتق یرز یداخل یمتکه ق یدو مطلع شو ینیدرا بب یبازار تهران و بازار جهان یمتق

را  53برنامه عدد  یصفحه اصل یرو یعنی 53) قسمت د.باش یو در دسترس م یتقابل رو یزبرنامه ن 53صفحه در قسمت  ین:ا1رتذک

 ( یدوارد کن

  کمک بگیرید. ربات809  سوال از :برای اطالعات بیشتردر این قسمت)معرفی اصلی برنامه( میتوانید 2تذکر
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 یا اصالح مشخصات یک مشتری ردناضافه ک

 :یدرا دنبال کن یرمراحل ز یمشتر یکاصالح مشخصات  یای مشتر یکاضافه کردن  یبرا

 یمشتر یکاضافه کردن  ی.برا ییدنما یجادحساب ا کنیدیکیها کار مکه با آن یاز افراد یکهر  یبرا یدشروع کار ، ابتدا با برای

( را انتخاب 1) ، ردیفِ شود یباز م یف،با پنج رد یدیجد یدپنجرهرا وارد کن 42 یدبرنامه هست یِکه در صفحه اصل یهنگام ید،جد

 زنیم. میEnterو روی آن  یمکن یم

 

 

 

 : یدداشته باش توجه

Ctrl + Insert  فعال است .  یزن یاضافه کردن مشتر یبرا یانبرم یدبه عنوان کل ، 

 .شویدیوارد م یبه قسمت بعد  Enterیدِاز وارد نمودن هر قسمت با کل بعد. ییدرا وارد نما ی، نام و بعد نام خانوادگ اول

 .  ییدرا وارد نما  یلاز آن تلفن و  موبا بعد

 backspaceیدبا کل یداطالعات اشتباه داشت یپ: اگر در تا توجه. ییدرا وارد نما یخانوادگحتماً نام یخانوادگ: درقسمت نامتوجه

 . یدپاک کن یکجاکل نوشته را  F2ه کمک و ب یدکن یپان را تا یحصح یگربار د یکاشتباه خود را پاک و 

 . ییداز گروها را مشخص نما یکیقسمت گروه  ،  در
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 :کاربرد مهم دارد  دو یبند گروه

است که اغلب کار ساخته از او    یرا ، تذکر دهد ) مثال سازنده کس یتواند اشتباه احتمال یم یستمهر گروه س یت: متناسب با خاص اول

 ، برنامه اخطار خواهد داد  ( یفتداتفاق ب ینگردد و اگر بر خالف ا یبشده و متفرقه به او پرداخت مآ یشود و طال یم یافتدر

 چند گروه خاص محدود کرد . یایک   یتوان گزارش ها را برا یم یها  ، متناسب با گروه بند یری: در گزارش گ دوم

 ینقد یمشتر گروه موارد  ینا یکنند ، برا یم یدخر ینها به صورت نقدآوجود دارد که  یمشتر ی: در هر مغازه تعداد 1تذکر

 یینوس و در پاابه کمک م یاز. در صورت ن یمکن یدرس و معرف را وارد مآاز  انتخاب گروه   بعد. یمکن ی( را انتخاب م یدار)خر

مرتبط  یحساب ها یاتولد و ... و  یها یخو تار یبانک یو حساب ها یترا وارد کرد )مانند وب سا  یلیتوان اطالعات تکم یصفحه م

از ثبت  پسگردد . یم  یرهرا ثبت و ذخ یمشتر ینمشخصات ا EnterیاF5یدبا کل یاندر پا وو مدت برگشت و .... ( یو سقف بده

 یناز ا Escبا  یانو در پا  یدرا وارد کن یمشخصات نفر بعد یبترت ینبه هم و شود یم یده( د یدثبت گرد یتاطالعات با موفق) یغامپ

را  ربات879،265،264،427سوال های )برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حساب های مرتبط یا وابسته ید.قسمت خارج شو

 بخوانید.(

و در قسمت نوع ارز ، ارز مورد نظر  یدصفحه شو ینهم یینقسمت پا به کمک ماوس  یدتوان ی، م یدگر مکمل ارز داشته باش :2تذکر

 .ییدحساب را انتخاب نما ینا

 

 ایجاد حساب بانک

، و حاال  ید، افزودن حساب بانک جد 2 یف( را زده ، سپس ردیدحساب جد یک، )اضافه کردن  42 یدبرنامه ، کل یصفحه اصل یرو

 .یمکن یمشخصات بانک مورد نظر را وارد م

 

 حساب هزینه ایجاد

گردد وهر مقدار هزینه پرداخت گردد  پرداختی ،به عنوان طلب و دارایی تلقی نمیحساب های هزینه حساب هایی هستند که پول 

 )مانند قبوض برق ،تلفن یا هزینه پذیرایی و...(شود. بالفاصله از سود تراز کسر می

 . کنیم می( را انتخاب یدجد ینه، )افزودن حساب هز 3 یفرا زده ، سپس رد 42 یدبرنامه، کل یصفحه اصل یرو

 یو مال ی، با تهْ حساب گِرَم ینهکه حساب مورد نظر هز یمکن یم یینو در قسمت گروه تع کنیم  وارد میآن نام حساب را  بعدا ز

 باشد . یفقط مال یاو  یموجود یمبا امکان ورود و خروج طال مانند تنظ یعنیباشد. 

ودر اغلب موارد ته حساب مالی کاربرد دارد  و  باشد ی برای حسابی مانند ذوب میلبرد گروه با ته حساب گرمی وماتذکر:کار

  کنیم. انتخاب می
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 (عکس مربوط به صفحه قبل)

 

 

 تفاوت حساب هزینه باسایر حساب ها

را  آن یستمو س یستشود و برگشت در کار ن یشود سوخت م یحساب پرداخت م یناست که هر آنچه به ا ینا ینهحساب هز یتماه

 یجار یها ینهشود مانند هز یم ینههز یشود و بابت کار یاز صندوق خارج م یمقدار موجود یک یعنیدهد ،  یقرار م یاندر ز

 دیگرهزینه ها.حقوق و  ،تلفن  ،برق  ،ب آقبوض  یامغازه 

طال خارج و  ید دارد که مقدارمانند حساب ذوب وجو یموارد یباشند ول یم یالیو ر یفقط مال  ینههز یموارد حساب ها اغلب

تومان   27شود و به حساب ذوب  یافتگرم در 298ذوب ارسال و  یگرم طال برا 300و اگر مثال  یستشود که باهم برابر ن یوارد م

 ، خوب یستدر کار ن یمقدار طال و پول برگشت ینا یهزار تومان بدهکار است و برا27گرم و  2حساب  ینا حاالپرداخت شود .

  .یمدار یازن یو گرم یبا ته حساب مال ینهبه حساب هز ینیمب یم 

 نکات مهم این بخش )حساب هزینه(
 توان تغییرداد زیرا: نمی بلعکس یگر یاد یبه گروه ها ینهرا از هز یمشتر یاحساب  یکگروه 

 دهد.  یاجازه را به شما نم ین، ا یستمو س یستن یکار اصال اصول ینا

کند و روند  یم یجادا ییر، تغ ترازبه اندازه مانده آن حساب ، در  یگرهر گروه د یای به مشتر ینهحساب از هز یتماه ییرتغ زیرا

سود خود را بدون  یکبارهشود کاربر  یباعث م ییرتغ ینا یو نداشتن حضور ذهن برا یزدر یبه هم م یکبارهرا  یسودآور یجوابگو

 بپندارد . یر، متغ یلدل

 : یدعمل کن یراشتباه به روش ز ینجبران ا ی، حال برا یدگذاشت ینهرا باز کرده و گروه آن را هز  یبه اشتباه ، حساب اگر

 . یدانتخاب کن یحو گروه آن را صح یدآن شخص باز کن یبرا یدحساب جد یک( الف
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 . یدکن یجادگذار ا یهرا به کمک حواله از سرما یمشتر ینا یبده یا( مقدار طلب ب

وتنها راه حل این  یدحساب نزن یننشوند و به اشتباه ، سند در ا یدهتا دو نام مشابه ، کنارِ هم د یدنام ده ییرِرا تغ ی( حساب قبلج

ن حساب را آو مانده  یدکن یجادبا گروه دلخواه ا یدحساب جد یکو بعد  یدصفر کن طلب یا بدهی با ارحساب موضوع این است که: 

 ید.حساب منتقل کن ینبه ا

 حساب کارگاهی
در صفحه  توانید را انتخاب کنید ویامی4رازده و سپس ردیف  42،روی صفحه اصلی برنامه کلید صورت فعال بودن مکمل کارگاهدر

انتخاب و  یشده و نام شخص را وارد و سپس گروه مربوطه را به درست "یافزودن پرسنل کارگاه"یفزده ،وارد رد Alt+Kیاصل

 را خوانده یا باشرکت تماس بگیرید( ربات253سوال)برای کسب اطالعات بیشتر دررابطه با مکمل کارگاهی .کنیم یثبت م
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 اصالح مشخصات یک حساب
که در هنگامی :یدده ییررا تغ یقسمت یدبخواه یدیارا وارد نکرده باش ی، قسمت یمشتر یک یحساب برا یجادامکان دارد موقع ا یگاه

 یا.ید( ، را انتخاب کن6) یفِ، رد یو سپس اصالح مشتر یدکن یکحساب کل - یمشتر یبر رو ماوس، با یدبرنامه هست یِصفحه اصل

را ثبت  ییرات، تغ یانو در پا یدالزم را انجام ده ییراتتغ یدتوان ی. حاال شما میدبرنامه بزن یِ( را در صفحه اصل46عددِ ) یدتوان یم

 یکهنگام ورود به حسابِ  یادر برنامه و  46از قسمتِ  یدتوان یم شما. (یدرا بزن   Escیدِقسمت، کل ینخروج از ا ی. ) براییدنما

 .یدو واردِ قسمتِ اصالحِ مشخصات بشو یدرا بزن Insertیدِمشخصاتِ حساب ، کل صفحه یرو یمشتر

 تغییرات را ذخیره و ازاین قسمت خارج شوید. F5توانید با کلید  تذکر:در هر مرحله اصالح می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
 حال( ینهگز یندوم از سمت راست ] صدور /قبض/ پرداخت [ و اول یمنو یعنی)  یمکن یرا وارد م 21برنامه  یصفحه اصل یرو

اسم کامل  یعاسر یستماز نام را وارد و س یاگر بخش یاEnterو سپس  واردکد او را  یمتوان یباشد که م یم ینوبت انتخاب مشتر

و با زدن  یریمحساب مورد نظر قرار گ یرو یینپا یابا فلش باال و  یمتوان یما قرار خواهد داد که م یدگانشخص مورد نظر را مقابل د

Enter یمشو یوارد م یمشتر ینا مشخصاتبه صفحه . 
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 یریم:گ یصفحه قرار م ینپرداخت در ا یافت یاو قبل از وارد شدن به قسمت در یپس از انتخاب مشتر-1

 

 ه می شود:نها اشارآ وجود دارد که به یادیموارد ز(مشخصات دفتریباال)تصویردر 

و مدت برگشت و مانده حساب ،تفکیک حساب و نوع ارز و سقف مانده  ینام و نام خانوادگ یلمشخصات از قب یصفحه تمام ینا در

 .شود یم یدهد یالیو ر یگرم

در  یرقرمز به نشانه تاخ یشود و قسمت ها یم یدهد یو گرم یالیمانده حساب ر یکصفحه در قسمت سمت چپ تفک ینا در

 .باشد یپرداخت م

 .شود یم یدهقلم کاغذ د یک یا و عالمت بعالوه یادداشتشود و کنار ان کلمه  یم یدهد F8یدقسمت باال سمت کل در 

را  F8یدکل یا)  یدکن یکقسمت کل ینا یرو یدتوان ی... م یاو یقسال یاو  یاتاز خصوص یشخص یادداشت یک یدخواه یم اگر

 ینا یبرا  یعنیبعالوه  عالمت. یدکن یلرا تکم نآو  یدرا بخوان یقبل یدیادداشتتوان یباز شود . م یمشتر یادداشتتا صفحه  یدبزن

 . یداثبت کرده  یادداشتقبال  یمشتر ینا یاست که برا ینا یثبت نشده و عالمت قلم و کاغذ به معن یادداشتیتاکنون  یمشتر

 . یدرا بزن F1یدکل یدیاکن یکاصالح مشخصات کل ینهگز یبر رو یدتوان یم یدرا اصالح کن یمشخصات مشتر یدبخواه  اگر

 

 یمشتر ینا یتلگرام ( و در صورت عضو بود یلاز پروفا یر) گرفتن تصو یدکن یکعالمت تلگرام کل یرو یدتوان یصفحه م ینا در

موجود  یها آیکون یصفحه رو یناز هم یدتوان یشود و در ضمن م یم یده، در پرونده او د یمشتر یل، عکس پروفا یندر ربات زر

 . ییدرا وارد نما یلیعکس اطالعات تکم یدر قسمت باال
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 تذکر:برای دریافت تصویر از پروفایل تلگرام الزم است که یک بار تنظیمات تلگرام به صورت صحیح انجام شود .

و پرداخت جهت وارد کردن  یافتوارد صفحه در Enterبا زدنربات را بخوانید616و سوال 777سوال برای انجام این تنظیمات 

باشد که با فلش سمت چپ و راست از  یم یفهرد 11 یمنو یک یو پرداخت  حاو یافتدر ی. صفحه اصل یریدگ یاسناد ، قرار م

ورود دریافت ثبت  برایباشد . یو رنگ قرمز حالت پرداخت م یافتحالت در یآب رنگ. یابد یم ییرو بلعکس تغ یرنگ قرمز به آب

 .یمآور یدر مآبی ، منو را به رنگ  یمشتر ینا از

 

 

که با کلید کنید در این پنجره گزینه هایی چون ورود کار ساخته ،متفرقه، پول، چک و...وجود دارد ، همان طور که مالحظه می

که سند موقت دارند را  ییحساب ها یتوانپنجره م ینا یدر ضمن  در باالتغییر داد.فلش چپ و راست میتوان حالت ورود وخروج را 

سند و  ینروش به هم ینکرد و بازهم یلتوان  به آن حساب وارد شد و آن سند را تکم یهر کدام م یبر رو یکمشاهده کرد و با کل

ثبت سند  یبرا یدقسمت وارد حساب جد مانب + در هبا انتخا توان یم ینوارد و آن را ثبت کرد .همچن یگریهر سند  موقت د یا

 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 

و در قسمت مبلغ مانده حساب ریالی  مانده حساب گرمی منقول از دفتر قبلدر این قسمت مانند باال عمل می کنیم و در قسمت گرم ، 

 منقول را وارد نموده و در قسمت شرح گزینه از قبل را انتخاب می کنیم .   

 به کمک فلش سمت چپ،و سپس پنجره را کنیم مبلغی تایپ نمیتذکر : اگر مانده ریالی بستانکار بود پس از قسمت گرم در ریال 

و در قسمت ریال بستانکاری ریالی مشتری را وارد و در قسمت  کنیم وزنی تایپ نمیمی کنیم.  بار دوم در قسمت گرم آبی رنگ 

 شرح از قبل یا  شرح دلخواه را نوشته و سند را ثبت کنید . 

 بخوانید. دقت به را ربات81و755 های سوال حتما مورد این در بیشتر اطالعات  کسب مهم:برای تذکر
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 اضافه کردن مشتری :هنگام 

 کنیم .برای فرد مورد نظر حساب باز می-1

 باشد. حساب این شخص اکنون صفر می .کنیم( برنامه ، فرد مورد نظر را انتخاب می1از قسمت صدور سند )-2

 

 ریال پول بدهکار است.152،180،000گرم طال و  2/138خواهیم مشخص کنیم  که به طور مثال این فرد ما می -3

 یا راست جهت نما ( تا تمامی موارد به خروج تبدیل شود. های چپکنیم ) به کمک فلشپنجره اصلی را به رنگ قرمز تبدیل می-4

 کنیم . ) بدهی بابت  تخفیف / افتتاحیه و.... ( را انتخاب می 10ردیف  -5

 

 

 شویم .وارد قسمت مبلغ می  Enterکنیم و با کلید ( را وارد می2/138در پایین  صفحه ابتدا وزن طال ) -6

 

 

 دهیم.را فشار می  Enterکنیم  و کلید ریال را وارد می152،180،000در قسمت مبلغ  -7

 

 

 

 

 

 کنیم. )افتتاحیه( را انتخاب می 4در قسمت شرح ، ردیف  -8
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 درصورت انتخاب افتتاحیه برنامه از ما نام کنید،این ردیف در سند قرار گرفت.  همان طور که در تصویر پایین مشاهده می

 ربات818سوال کنیم)توضیحات بیشتر در  که عمال برای روال اصولی باید سرمایه گذار انتخاب شود را تعیین می حساب دوم آن

 زرین(

 

کنیم ابتدا رنگ منو  تذکر:اگر یک نفر از طرف حساب، ریال بدهکار وطال طلبکار بود در این صورت مانده را در دومرحله وارد می

کنیم ودرقسمت شرح همان  را به رنگ قرمز درمی آوریم ومقدار بدهی را وارد وسپس رنگ منو را آبی و مقدار طلب اورا وارد می

 دهیم. شود وسپس ثبت سند را انجام می افتتاحیه انتخاب می

 یم بایدبا ته حساب صفر را مشاهده کن یحت شانها و سازنده ها به همراه ته حساب یکامل مشتر یستل نکته: برای این که
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را انتخاب کرده و سپس با انتخاب همه موارد گزارش  "ها یمشخصات و آمار کل مشتر یستل" یفزده و رد F11یصفحه اصل یرو

 .کنیم یم یجادرا ا

 

  را به دقت بخوانید. ربات 81سوال شماره ها به صورت صحیح درابتدای کار  با برنامه ،حساب  تذکر مهم:برای شکل گیری
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 فصل دوم
 

 ) اجناس ساخته (
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 بنکدار یا سازنده از ساخته کار ورود

کنیم حساب مییا پرداخت  برای ورود و خروج کار ساخته ابتدا برای مشتری های خود یا افرادی که از آن ها کار دریافت 

 کنیم .بازمی

 مقداری انگشتر دریافت کنیم: خواهیم از شرکتی به نام زرین که سازنده استمثالً می

 ب باز نکرده بودیم(اکنیم . )اگر برای این شخص قبال حسابتدا برای این فرد حساب باز می-1

( اسم این 21شویم برای ورود به حساب این شخص در قسمت صدور سند )پس از باز کردن حساب ، وارد حساب این شخص می-2

 دهیم. را فشار می Enterد فرد یا حروف اول آن را تایپ کرده و کلی

 کنیم.پس از ورود به حساب این شخص پنجره را با فلش های سمت چپ و راست جهت نما به رنگ آبی تبدیل می-3

تذکر: اگر برای اولین مرتبه ای باشدکه ازیک مشتری کاردریافت می کنیم ، یا به مشتری،کارساخته ای پرداخت می کنیم، هنگامی 

 را فشار دهیم لیست اصلی کارهای ساخته دیده می شود.  Enterج کار ساخته کلید که روی ورود یا خرو

ها مشترک است و دهد بین تمام حسابدهد. این پنجره کارهایی که نشان میشود که اسم کارهای ساخته را نشان میپنجره ای باز می

 کارهایی راکه برای این شخص ساخته اید بردارید.توانید از این لیست کلی، اسم شود و شما میها دیده میدر تمام حساب

 

را فشار Enterبرای اینکه کار مورد نظر، مثالًانگشتر را انتخاب کنیم با فلش های باال و پایین جهت نما بر روی انگشتر آمده و کلید

 دهیم.می

 کنید.:اگرکار مورد نظر شما وجود نداشته باشد با کلید+آن ر ا به لیست اصلی اضافه 1تذکر

 .توان از قسمت جست وجو که درباالی همین صفحه قرار دارد بخشی از نام کار را وارد کنیم :اگر تعداد کارها زیاد بود می2تذکر 

 نام مورد نظر بسیار سریع در جدول مقابل ،دیدگاه شما قرار گیرد. تا
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 دهید. را فشار میEnter(انگشتر نام مورد نظر )مثالحاال درپنجره آبی رنگ برروی -5

را فشار  Enter( و کلید 32/89کنید مثالً )کند  ، وزن انگشتر را وارد میدر پایین صفحه برنامه از شما وزن انگشتر را سؤال می

 .ددهیمی

ریال( اجرت 0/50 00اجرت یک گرم)به طور مثال توانید در اینجا قیمتکند که شما میسپس از شما اجرت انگشتر را سؤال می-6

 . دکنی ( را وارد می%10ودرصد )به طور مثال  دزنی کل کار را و بعد از اجرت  فلش باال را می

 
،پنجره دفتر فی Espگردد.)بازدن   گیرد و برنامه اماده ثبت کار ساخته بعدی می در جدول قرار میبالفاصله وزن انگشتر وفی آن 

 شود.( بسته می

 
دهد و در شده است و در قسمت شرح ، نوع کار )انگشتر( را نشان میایجاد   1ید که ردیفی با شماره  کنهمان طور که مالحظه می

ریال ( را نوشته ، ودرقسمت  مبلغ، اجرت 000/50مقابل آن، وزن النگو را نوشته و در قسمت فی ، اجرت یک گرم انگشتر ) همان 

،درصد کار را نشان 2ا حساب کرده است  که از ضرب وزن در فی کار ساخته به دست آمده است و ردیف ریال( ر000/466/4کل)

 .گردد مشخص میدهد.  مبلغ و وزن بستانکار یعنی آن شخص از شما طلبکار است که با بس  می

و کلید  گیریم قرارمیبر روی ردیف آخر ) پایان سند(، برای پایان و ثبت نهایی سند -7

Enter  دهیم میرا فشار. 
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وگزینه آخر ثبت نهایی سند میباشد که اگر شود، گزینه اول ) شماره سند ( پنجره ای باز میدر این مرحله و قبل از ثبت نهایی 

 .کنیم و ثبت نهایی سند را انتخاب می رفتهرا عوض کنیم روی گزینه آخر ثبت سندنخواهیم شماره یا تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 5برای حذف براساس شماره وردیف گزینه ،3گزینه به حساب دیگر برای حواله و،2تغییر تاریخ دهیم گزینه تذکر:اگر بخواهیم 

 کنیم. اصالح وتغییرات گزینه های دیگر و اگر هیچ تغییری الزم نیست ،گزینه  آخر )ثبت نهایی(سندرا انتخاب میبرای و

 دهید .را فشار  Enter( و کلید 60وارد نمایید مثالً ) کند ، شماره سند رابرنامه از شما شماره سند را سؤال می

 
 می گردد و در این حالت جدول موجودی ها دیده سند به صورت نهایی ثبت می  Enter  ثبت کننده وزدن کردنپس از مشخص 

 کنید( مطالعهرا  ربات25سوال )برای کسب اطالعات بیشتر باشد. شود که این به معنی ثبت قطعی ونهایی این سند می

توان درقسمت تنظیمات تعیین کرد که در پایان هر سند نام ثبت کننده ونام دریافت کننده فاکتور نیز گرفته و ثبت  تذکر:می

 ونگهداری شود.

شود  که  یم یدهد ی( وزن به صورت کم رنگ و خاکستر یلدقسمت ) ف  یرعدد ز یککارساخته ،  یافتدر ابهنگام خروج نکته:

 زیرا:دهد  یرا نشان نم یکند و مقدار موجود یم ییرعدد تغ ینهنگام مرجوع ، ا امادهد  یمقدارموجود آن مدل را نشان م
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 یدخر  رهنگام مرجوع مهم دانستن مقدا ی، ول یمرا بدان یپرداخت کار ساخته مهم است که مقدار  موجود یا یافتدر هنگام در

 از مقدار برده اش  شود . یشترچقدر برده ،  تا مبادا مرجوع ، ب یمباشد که مطلع شو یم یمشتر

روز  60( در زمان مشخص ) مثال  یررا در مدت ) اخ یمشتر یهنگام مرجوع ، وزن برده  یستمس ید،جد یها یرایشدر و  بنابراین

 است . ییر(  قابل تغAlt+F12)یماتدر قسمت تنظ یزمدت ن یندهد  . ا ی( را نشان م یراخ

 موجودی از سرمایه گذار دریافت 

 .ردیشکل گ نیزر ستمیو درست در س یواقع یها یموجود دیمرحله با نیدر ا

درصد  یبا اجرت و ف کیساخته به تفک یکارها ستی) که شامل ل میکن یم هیمغازه ته یواقع یها یاز موجود یحیصح ستیل ابتدا

ها را از  یموجود نیو ا میشو یگذار  م هیسکه ها ( سپس وارد حساب سرمابشده و وجه نقد و چک ها  و آمتفرقه و  زیو ر حیصح

 . میکن یم افتیگذار در هیسرما

نکته مهم : جهت آشنایی کامل با نحوه شروع  به کار به صورت اصولی و وارد کردن دقیق اطالعات از ابتدا 

 ه کنید(در ربات زرین را مطالع 606تا  600در برنامه زرین میتوانید سوال های 

 ، متفرقه و نقد اختالف دارید که اشید و در موجودی ها در کارساختهدر مقطعی هم ممکن است شما مدتی با سیستم کار کرده ب

 .برنامه استفاده نمایید 15توانید از قسمت  می

 را انتخاب می کنیم. 15روی صفحه اصلی زرین  گزینه 
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 صفحه زیر دیده خواهد شد.    Enterبا زدن 

 

 

 

 

 

  Enterیفان رد یاوزان و تعداد رو یحچند مدل و تصح تغییر وزن یک یا یبرارویت وتنظیم وتعقیب ریز طالی ساخته :-1

 .یمکن یرا وارد م یحو وزن و تعداد صح یمزن یم

کند تا به وزن مورد نظر شما  یپرداخت م یایافت در ی تفاوت رامقدار یموجود یمدر تنظ یکبا ثبت سند به صورت اتومات سیستم

زده شده  یو  سند ها یدبرو یموجود یمبه حساب تنظ یدتوان یم ید شماقسمت خارج شو یناز ا Escکار با  یاناز پا . پسبرسد 

به همان اندازه  یانز یامرحله سود  ینبستانکار شده قبل و بعد از ا یابه ذکر است به اندازه وزن بدهکار  ینید الزمرا بب یستمتوسط س

بطور مثال : وزن کار . یدبرنامه استفاده کن 47از قسمت  یحو درصد صح یف یمتنظ یبرا کند . البته ییرمیتغتغییر در موجودی نیز 

 150گرم است پس آن را به وزن گرم 150گرم نشان می دهد اما وزن واقعی سیستم 120ساخته )انگشترکالسیک(را سیستم به ما 

گرم انگشترکالسیک در حساب تنظیم موجودی دریافت می کند تا اعداد واقعی را 30دهیم ؛ سیستم به صورت اتوماتیک  تغییر می

 در آمار موجودی های کارساخته نشان دهد .  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

بعد  .فرکنیدصیم موجودی تذکر  : بهتر است که بعد از تنظیم موجودی حساب تنظیم موجودی را از طریق طلب یا بدهی حساب تنظ

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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می توانید ازوزن دلخواه تا وزن دلخواه را به حساب تنظیم موجودی یا در این قسمت رویت وتنظیم وتعقیب طالهای آب شده:-2

 هر حساب سوخت دیگری ارسال کرد تا طالها و آبشده هایی با این اوزان از موجودی خارج شود.

ست دهد اما واقعیت این ا ریال نشان می000/000/100 :به طور مثال در برنامه وجه نقد رارویت وجه نقد موجود وتنظیم آن-3

ریال درحساب تنظیم موجودی 000/000/20ریال تغییر میدهیم و000/000/80ریال است. آن را به مبلغ 000/000/80که وجه نقد 

 کند. دریافت می

دهد برای جلوگیری از اتالف وقت مشتری در ابتدا قیمت طال را  زرین این امکان را به شما میموجودی گیری همراه با قاب ها:-4

دهدکه جهت کسب اطالعات  کند و وزن کلی طال را نشان می حاسبه کرده ودرنهایت وزن قاب را از طال  کم میهمراه با قاب م

 را مطالعه فرمایید. ربات254سوال ویا  بیشتر از این مکمل و ویژگی های آن با شرکت تماس حاصل فرمایید

 

 کارساخته سنگ دار 

کنیم و پول سنگ را حساب ها را از طال کم میها بزرگ هستند ، وزن سنگبعضی از کارهای ساخته سنگ دارند و چون این سنگ 

 کنیم:کنیم. برای ورود و خروج چنین کارهایی به صورت زیر عمل میمی

 

 خواهیم طال را به  او پرداخت کنیم. شویم که میوارد حساب شخصی می-1

 کنیم. سپس از پنجره  اصلی ردیف اول خروج کار ساخته را انتخاب می-2

شود ولی اگر چنین نبود، ردیف فروشیم )پنجره کلی کارهای ساخته( باز میاگر اولین بار باشد که به این شخص ،کار ساخته می-3

 کنیم. راانتخاب می کنیم وکارساخته مورد نظررا انتخاب می« افزودن به موارد فوق»

 کنیم.را انتخاب می« به موارد فوقافزودن »از پنجره  لیست کارهای اصلی ساخته گزینه آخریعنی -4

دار است  سپس برای اینکه مشخص کنیم این کارسنگ کنیم مثال )دستبند فیروزه(، دار را وارد می سپس نام کار ساخته سنگ-5

 کنیم تا کار ساخته ثبت شود.  کنیم ،  سپس بقیه موارد را وارد می اجناس را )سنگ( انتخاب میگروه 
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 قبل(ط به صفحه )عکس مربو

 

 کنیم . وزن اصلی کار)وزن طال(راوارد می ورود یا خروج کارساخته -6

 کنیم. اجرت هرگرم را وارد می -7

 کنیم. سپس وزن سنگ را وارد می-8

 کنیم. درمرحله بعد پول سنگ را وارد می-9
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 شود . به اجرت اضافه می کنید ، وزن سنگ از وزن طال کم شده و مبلغ به سنگ همان طور که در تصویر مشاهده می-10

 

 

 شود. گرم(را بدهکار می50/95)مانند عکس نمونه با این ترتیب 

 کنیم. ودرنهایت سند راثبت می-11

 

 ورود وخروج کارساخته به صورت تعدادی )اجرت تعدادی(

ورودِ کارِ ساخته را انتخاب  سپس، .یمکن یافترا از او در یعدد اجرت  کار خواهیمیکه م شویمیابتدا وارد حساب فرد مورد نظر م

 . کنیمیرا انتخاب م «یفظر پالک»و نوع کار ، مثالً  کنیمیم

  .یم، انتخاب کن «یاجرت تعداد» کار ساخته مورد نظر را  یگروه اجناس برا یدمهم : حتماً با تذکر

است و  یکار ، عدد ینا ییمبگو ینکها برای. دهیمیرا فشار نم Enterیدِ، امّا کل کنیمیکار و سپس اجرت هر عدد را وارد م وزن

. سپس تعداد کار ساخته را یمتا وارد قسمتِ تعداد شو دهیمیسمت چپ را فشار م یدمحاسبه شود، کل یبه صورت عدد یداجرت آن با

 شود. یمحاسبه م ی، اُجرت به صورت عدد Enterبا زدنِ  و.دهیمیرا فشار م Enterیدِوارد کرده و کل

 

 
 

 فروش  سکه و کارهای تعدادی  خرید  و

 باشد . از امکانات دیگر برنامه زرین ، خرید و فروش سکه و یا اجناس تعدادی و عددی می 
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 کنیم :برای این کار به صورت زیر عمل می

دهیم. را فشار می Enterابتدا وارد حساب فرد مورد نظر می شویم. ردیف اول ورود کار ساخته را انتخاب می کنیم و کلید -1

 پنجره دفتر فی باز می شود. 

 کنیم.در مرحله  بعد افزودن به موارد فوق )+( را انتخاب می -2

ها مشترک دهد بین تمام حسابدهد. این پنجره کارهایی که نشان میشود که اسم کارهای ساخته را نشان میپنجره ای باز می-3

 شود.ها دیده میاست و در تمام حساب

 

 

 

 مورد نظر شما وجود نداشته باشد با انتخاب ردیف آخر )افزودن به موارد فوق( پنجره اضافه کردن کار ساخته بازاگر سکه -4

 کنیم . سکه را وارد می روز نویسیم) مثال سکه تمام امامی (.در قسمت فی خرید قیمتمی شود.در قسمت نام اجناس ، نام سکه را می 
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 انتخاب کنیم.« عددی  -دادیتع-سکه» حتماً باید گروه اجناس را 

 

 کنیم .دهیم تا سکه به لیست کارهای ما اضافه شود . سپس در پنجره ، سکه را انتخاب میرا فشار می Enterو در آخر ،کلید -5

 

 کنیم . از پنجره  آبی رنگ ، سکه را انتخاب می-6



52 

 

 

 عدد. 3کنیم ،  مثالً کند . تعداد را وارد میسوال می برنامه در قسمت پایین صفحه از شما تعداد سکه های خریداری شده را -7

 آن را به لیست اصلی اضافه کنید . -8

 

 ریال(000/000/15کنیم)یعنی سپس در قیمت واحد، قیمت خرید سکه را وارد می-9

 

 

 

 ریال شده است .000/000/45عدد سکه دریافت کرده ایم که پول آن  3شود همان طور که دیده می -10

 کنیم.حاال به وسیله خروج وجه نقد پول سکه ها  را پرداخت می -11
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 )عکس مربوط به صفحه قبل(

 

 (ربات زرین 94سوال )توضیحات بیشتر در  کنیم. ودرنهایت سند را ثبت می-12

 توان هرجنسی را بصورت عددی خریدوفروش کرد . می«عددی -تعدادی-سکه» با این روش، انتخاب گروه اجناس

 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 

ها را از طال کم کنیم. برای ورود و خروج چنین کارهایی به صورت مثال زیر عمل در هنگام ثبت سند وزن پالستیک والزم است 

 کنیم:می

 خواهیم طال را به او پرداخت کنیم. شویم که میوارد حساب شخصی می-1
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 کنیم. سپس از پنجره اصلی ردیف اول خروج کار ساخته را انتخاب می-2

 

 

 

ولی اگر کنیم  مورد نظر را انتخاب می شود وکار ساخته فروشیم  پنجره ای باز میاولین بار باشد که به این شخص ،کار ساخته می-3

 راانتخاب می کنیم.« افزودن به  موارد فوق»چنین نبود، 

 
 کردن کار ساخته باز افزودن به موارد فوق(پنجره اضافه اگر کار ساخته مورد نظرشما وجود نداشته باشد با انتخاب ردیف آخر )

)انگشترورساچی(درقسمت فی فروش مبلغ مورد نیاز نویسیم .به طور مثال  شود.درقسمت نام اجناس کار ساخته مورد نظر را می می

 (ربات 685سوال توضیحات بیشتر در )کنیم. کنیم.وحتما گروه اجناس را ))وزن پالستیک دار(( انتخاب می را وارد می
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 کنیم. سپس اجرت هرگرم وهمچنین وزن وتعداد پالستیک را وارد می-4

 

 

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

 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 

برنامه زرین استفاده نمایید چرا که در مکمل جواهر به طور کامل و دقیق به محاسبه این مقوله می شود که از مکمل جواهرات 

پرداخته شده است . اما اگر به صورت محدود و جزئی مبادرت به خرید و فروش ) جواهر ( می کنید ، باید ورود وخروج کار 

 باشد. به صورت زیر می ساخته را با اجرت باال در نظر بگیرید . وزن واجرت انگشتر جواهر
 

 

 کنیم.  ردیف زیر گزینه دوم را انتخاب می5شود که ازبین  برروی اجرت یا مبلغ فروش، پنجره ای باز می  Enterبازدن 

 در جلوی ردیف نیزیعنی : هر چند که این عدد بسیار بسیار بزرگ یا بسیار بسیار کوچک باشد .  &&عالمت 
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 باشد: زیر مینحوه سند آن به صورت 

 

 

 ی:درصد منف یا( یجرت )فکاربرد ا

که به وزن طال اضافه شده و  یگرید یزهر چ یک یا، کار با پالست یمتینه چندان ق یکه به خاطر سنگ ها یدآ یم یشاوقات پ یاهگ

که  گیرد یحساب صورت م یطرف ها یاسازنده  ینب ی، توافق شود یبه عنوان طال در محاسبه اعمال م ییبا احتساب به آن وزن نها

وزن  یرا)ز شود یحالت سازنده در قبال اجرت بدهکار م ینکه در ا کنند یمحاسبه م یمنف یحت یادرصد را کمتر ،صفر و  یااجرت 

 پرداخت شده است ( یافت یاموارد در یگرطال با احتساب به وزن د
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 ورود یا خروج کارساخته با درصد منفی :

( را زده سپس عدد مورد نظر را -عالمت منها )فلش باال وارد قسمت درصد شده ،ابتدا  با کار ساخته با درصدمانند خروج یا ورود 

 وارد می کنیم.

درصد دریافت شده و در  3تومان و اجرت منفی  5000گرم انگشتر با اجرت هرگرم  150همانطور که در مثال پایین دیده می شود 

 گرم بدهکار شده است.50/4د منفی نتیجه این حساب به خاطر داشتن درص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ورود یا خروج کار ساخته با اجرت منفی

 را زده سپس اجرت را وارد می کنیم.منها ،با این تفاوت که در اجرت  است  مانند ورود یا خروج کار ساخته 
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 قطعه طال در طال فروشی 1فروش  چگونگی

  :به دو شکل می توان انجام داد

ودر  5/12شود،درقسمت وزن   ریال می000/000/26اجرت ودرصد سود احتساب گرم النگو با  5/12نهایی به عنوان مثال:قیمت 

خودکار ارزش طال و اجرت سود را محاسبه و تفکیک کرده و قیمت کنیم سیستم به صورت   را وارد می000/000/26قسمت مبلغ 

 .کند می و در حساب اعمال را محاسبه

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 الزم ب

 فاکتور چاپ خواهد شد.

 باشد: به صورت زیر می نمونه آن

 

 یک امکان بسیار مهم برای طال فروشان بدون نیاز به ماشین حساب و محاسبه قیمت توسط سیستم 

 . یمکن یکارِ ساخته ، کارِ مورد نظر را انتخاب م خروجوارد حساب مورد نظر شده ، و سپس در قسمت 

 7عددِ  اگر.  یمتا وارد قسمتِ درصد شو دهیمیفلش باال را فشار م  Enterیدِکلبه جای اما  کردهقسمت وزن ، وزن کار و وارد  در

کنیم  دهیم و اجرت کار را وارد می فشار میرا  Enterیدِآن کل یبر روباشد،سپس یم درصد 7سود ی   ی محاسبهنوشته شود به معنا

 برنامه با توجه به قیمت روز طال که تعریف کرده و درصد سود و اجرت، قیمت کل را محاسبه و پیشنهاد  Enterکه پس از زدن 

 .شود دهد که با انتخاب تسویه یا مانده مانند قبل در حساب اعمال می می

 . یدوارد  کن یزرا  ن یگرد یِهر  عدد اعشار یا 7.5مانند   ییدرصدها یدتوان ی: شما م تذکر

 

 

 باشد. می %7ریال و سود 000/90با اجرت 7/6به طور مثال وزن دستبند 
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انتخاب  گزینه، گزینه اول)تسویه(را5شود و در صورت دریافت وجه به صورت نقد ازبین  قیمت پیشنهادی توسط سیستم اعالم می

 کنیم . می

 

 :محسابه قیمت پیشنهادی:     1نکته

 قیمت پیشنهادی= %7وزن کارساخته خارج شده + ×اجرت کارساخته( +)فی طال 

زرین این است که پس از وارد کردن وزن واجرت هر گرم توسط طال فروش)خرده فروش(  :یکی دیگر از امکانات نرم افزار2نکته

دهد برای بهره گیری  یشنهادفروش را پ یمتو ق یددرصد سود را محاسبه نمایا هر مقدار دلخواه  7 و پیش فرض به صورت خودکار

 از این امکان به صورت زیر عمل کنید:

فرض سود در طال  یشسوم ) درصد پ یفسپس رد کنیم تایپ میشده و در قسمت جستجو، سود را  Alt+F12یماتوارد قسمت تنظ

 .کنیم یوارد م 7( را یفروش

 شود. یبه این ترتیب عمل میدر حساب نقد *البته با این روش فقط
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 (وط به صفحه قبلبعکس مر)

 

 طریقه فروش کارساخته به صورت نقدی و دریافت پول ) مخصوص خرده فروشان (

( ثبت  63) کد  یحساب ها را در حساب نقد ینا یو تمام یدکن یجادحساب ا ی خودها یمشتر یتمام یبرا یستزم نبعضی اوقات ال

ثبت  یمشتر یناز ا یشتریاطالعات ب یداگر دوست دار البته.یسیدرا بنو ینام و تلفن مشتر یرندهگ یلدر قسمت تحو یانو در پا یدکن

ثبت  یدتوان یم یداررا از خر تری یقشود که اطالعات دق یباز م یسترده اگو صفحه  یدرا بزن Insertدکمه  صورت ین، در ا ییدنما

 . یریدبرنامه کمک بگ یصفحه اصل یرو F3یداز کل ینقد یدارانخر جستجو در اطالعات برای.  یدکن

 

 

و در حساب  یدکن یجادحساب ا یمشتر ینا یصورت حتما برا ینبماند ،در ا یهبه صورت نس یداراز حساب خر ی: اگر مقدار تذکر

 .یدسند را  ثبت کن ،او
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 موردنظر )به طور مثال آویز(را انتخابسپس کارساخته کنیم  )خروج (تبدیل می به طورمثال:پنجره اصلی را به رنگ قرمز

 :مانند نمونه تصویر پایین کنیم(  ریال را وارد می000/240/22اجرت )مبلغ کل یعنی سپس در قسمت کنیم.وزن  می

 

یرا ز کنیم.ر گزینه اول )تسویه( را انتخاب می گزینه زی 5دهیم و ازبین   را فشار می Enter بعداز وارد کرد کردن مبلغ کل ، کلید

خواهیم این حساب تسویه شده و مبلغ به صورت خودکار به صورت وجه نقد دریافت شود ولی اگر قرار است از بدهی شخص  می

آخر  پرداخت کند،ردیف بانکی خواهد طالی متفرقه ای بفروشد که از آن کسر شود و یا از طریق کارت می مشترییا ،کسر شود 

 کنیم.  مبلغ مانده را انتخاب می

 

در ،دیده شده  با توجه به وزن غ کل،جمع آنلگرم و در قسمت مب 1فی اجرت و سود در ستون ابتدا بینیم  صفحه ای که مینمونه در 

 .شود دیده میکار آن ارزش طالی گرم طال و نهایتا جمع  1مبلغ  نیز ردیف بعدی

 

 

کند و پول طال و اجرت را دریافت بالفاصله  انگشتر را فروخته ، و پولی می  کنید ،برنامه مشاهده میهمان طور که در تصویر باال 

 کنیم. ودرنهایت سند را ثبت می شودکند و حساب صفر میمی
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  ماندفروش کار ساخته برای افرادی که مقداری ازحساب یا کل حساب آن ها باقی می

شود ، اما افرادی هم هستند که کنند و حسابشان تسویه میبعضی از افراد پول طال راکامل پرداخت میم فروشیزمانی که طالیی را می

 ماند.معموال همه یا مقداری از حساب آنها باقی می

 

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

 باشد: نه سند آن به صورت زیر مینمو

: 

 

 ورود وخروج کارساخته با عیار باال

داشته باشد ،ابتدا در قسمت افزودن هنگام   750خواهیم دریافت یا پرداخت نماییم عیاری غیر از ای که میممکن است کار ساخته

کار خواهیم از شخصی دریافت کنیم که وزن آن کنیم و می تعریف می 875عیار را  مثالوارد کردن مشخصات کار،

 باشد.  (می%7ریال(ودرصد سود آن )000/250گرم(،اجرت یا مبلغ خرید)13/103)
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 .شود تبدیل شده و قیمت محاسبه می 750شود و در ردیف وزن ابتدا وزن ترازویی به  در محاسبه سند به صورت زیر عمل می

 
 

 

   درصددار ساخته کار خروج یا ورود

 کنیم :دار است به صورت زیر عمل می ای که درصدبرای ورود کارهای ساخته

 

 .وارد حساب مورد نظر و سپس در قسمت ورود یا خروج کار ساخته کار مورد نظر را انتخاب می کنیم

 دهیم.را فشار نمیEnterکنیم،  اما کلید در قسمت وزن ، وزن کار و در قسمت اجرت ، اجرت کار را وارد می
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 دهیم تا وارد قسمت درصد شویم .کلید فلش باالی جهت نما را فشار می

 

کنید ، سپس دریافت می  %3با باشد. یعنی کار خود را  نوشته شود به معنای سه درصد می 3کنید اگر عدد همان طور که مشاهده می

 .را فشار دهید  Enterکلید 

یا هر عدد کسری دیگر را نیز وارد کنید . 5/2: شما می توانید درصدهایی مانند  1تذکر  

تذکر2:دریافت کار ساخته از سازنده ،درصد وارد شده جایگزین درصد لیست 47جهت بهره وری درست در محاسبه ارزش درصد 

 ترازمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، درصد کار عمل کرده است2کار را دریافت کرده است و در ردیف  1کنید در ردیف مشاهده میدر تصویرهمان طور که 
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 فصل سوم

 ) متفرقه ، آبشده و شرطی (
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 ورود وخروج متفرقه

 کنیم:اگربخواهیم طالی متفرقه ای را ازشخصی دریافت کنیم به صورت زیر عمل می

 شویم.شخص مورد نظر میوارد حساب -1

 کنیم)به کمک فلش چپ و راست (.پنجره را به رنگ آبی )ورود( تبدیل می-2

 دهیم.را فشار میEnterکنیم و بر روی آن کلیدردیف دوم)ورود متفرقه( را انتخاب می-3

 کنیم. سپس وزن و عیار را وارد می-4

 
 

برنامه Alt + F12توانید عیار پیش فرض را در قسمت کند ومیپیشنهاد می را به شما 740: برنامه به طور پیش فرض ، عیار 1نکته

 تغییر دهید.( 735به 740تغییر دهید)به طور مثال عیار از 

 
 دهید.را فشار Enterپس از وارد نمودن عیار کلید -5

 شود.عمل میاین فرد گرمی کرده و در حساب 750: برنامه به صورت خودکار ، وزن اصلی را تبدیل به  2نکته

در سندی که تشکیل شد، در ردیف اول و در قسمت شرح ، وزن طالی متفرقه  دریافتی و در کنار آن  کنید همان طور که مالحظه می

 دهد.را نشان می 750گرم وزن طالی تبدیل شده به  750( نوشته شده  و در قسمت وزن  740عیار آن )
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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 

شویم سپس یا مبلغ کل جهت خرید  دهیم تا وارد قسمت خرید طال می یفلش باالی جهت نما را فشار موزن و عیار وارد کردن بعد از 

دهیم سیستم قیمت را با توجه به مظنه روز محاسبه  کنیم و یا مظنه مثقال یا گرم را داده و اجازه می وارد میرا جدا محاسبه کرده و 

پنجره ای مانند عکس زیر باز شده در صورتی که مبلغ را به صورت وجه نقد به شخص  enterکرده و پیشنهاد دهد. بعد از زدن 

و در را در ردیف بعد از پولی خروج می کند که برنامه به طور خودکار وجه نقد کنیم پرداخت کرده ایم مبلغ تسویه را انتخاب می

 کنیم . خواهیم در حساب بدهکار بماند مبلغ مانده را انتخاب می صورتی که می
 

 

 نحوه عمل کردن برنامه 

 

 

 

 خرید طالی متفرقه از افرادی که قبالً بدهکار بوده اند  

 .است و حاال مقداری طالی متفرقه آورده وقصد فروش آن را داردتا ازحساب اوکم کنید مشتری از قبل به شما پول بدهکار

گرم طالی متفرقه آورده که ما آن را با قیمت 53/70ریال  پول بدهکار است و حال000/000/159ه طور مثال : این مشتری از قبل ب

 باشد. ریال می000/000/40ودر نهایت مانده بدهی مشتری به شما ،.خریمریال می000/000/119
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 باشد: نحوه سند آن به صورت زیر می

 

 

 

 

 

 

 ورود و خروج طالی آبشده

 باشد :طریقه کار آن به صورت زیر می باشد وریباً مثل ورود متفرقه میورود طالی آبشده تق

را فشار  Enterدر قسمت وزن طالی آبشده ، وزن طالی دریافتی را وارد کنید، سپس عیار طالی دریافتی را وارد کرده وکلید 

اگر می خواهید شناسنامه  مشخصات این طال به طورکامل ثبت شود و معلوم باشد که این طال در کدام موسسه  ری گیری م دهیمی

را بزنید و موسسه  مورد نظر را  انتخاب کنید .   یا چپ از وارد کردن عیار، کلید فلش پایینعیار سنجی شده ، در این صورت پس 

 سپس شماره ی پاکت ری را واردزیر لیست کلیک کنید()در صورت نیاز به اضافه کردن نام ری گیری روی تصویر چرخ دنده 

 کنیم. می 
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 .شد 750آن تبدیل به طال با عیار  سند قرار گرفت و وزنکنید که وزن طالی دریافتی  در مالحظه می

 :باشدخروج طالی آبشده تقریباً مثل دریافت آن است البته با کمی تفاوت و طریقه کلی کار به صورت زیر می

  .خواهیم به او طالی آبشده خارج کنیمشویم که میوارد حساب فردی می-1

 تا تمام موارد به خروج تبدیل شود . پنجره  اصلی را به رنگ قرمز تبدیل کرده-2

با لیست بینید پنجره ای همان طور که می دهیم.را فشار می Enter)خروج آبشده( را انتخاب کرده و بر روی آن کلید  3گزینه -3

 شود.باز می طالهای ابشده ی موجود 

 

 

 های باال و پایینتوانید با فلششود  و شما مییست دیده میگرفته باشید در این ل اشخاص یا حساب هاای قبالً از اگر شما طالی آبشده

 .آن طال را انتخاب کنید Enterجهت نما روی طالی آبشده  مورد نظر رفته و با کلید 

 کندزیرا قبال هنگام ورود،عیار راثبت کرده  است. عیار را ازشما سوال نمی، هنگام خروج : تذکر
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        از یشآن آبشده به ب یافتدر یخحتما تار ش این است کهباشند؛ علت یم رنگ بنفشها به  یفرد یبعض آبشده ها یستدر ل:1نکته

 تنظیمات باالی همین پنجره می توانید مقدار روز آن را تغییر دهید.ودر قسمت  گردد یبرم روز 7

را آبشده و متفرقه  یموجود یستل یمتوان یو م یزنیمرا م alt+uبرنامه  یدر صفحه اصل:برای دیدن موجودی متفرقه وآبشده 2نکته 

 . یمکن یترو

 

: در صورت خرج کردن بخشی از طالی آبشده یا اصطالحا قیچی کردن قسمتی از آن بعد از انتخاب طالی مورد نظر در  3نکته 

 در صندوق می ماند. خرج شده کنیم و الباقی این طالبعد از کسر این تیکه رج شده به این حساب را وارد میاقسمت وزن،وزن خ

 (عکس مربوط به صفحه قبل)

 ورود و خروج طالی آبشده شرطی

   ورود طالی آبشده شرطی :

داده نشده  یکه جواب شرط یتا زمان یستمس یشرط یافت. پس از در امیمن یم یمشخص نشده را شرط آن یارکه هنوز ع یآبشده ا

برنامه به  23و بعد از مشخص شدن جواب و وارد کردن آن از قسمت  وارد کردن یو برا گیرد یدرنظر م 750 در حساب را یارع

سند را در حساب یا حساب هایی که آن طال دریافت و پرداخت شده به عنوان  750طور خودکار تفاوت بین عیار داده شده با عیار 

 کند. در پرونده شخص محاسبه و اعمال می جواب ریمجزا 

 نمونه عکس از ورود آبشده شرطی :  
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 خروج طالی آبشده شرطی :

شود که تمام طالهای شرطی ای که قبالً گرفته پنجره آبی رنگی باز میدر حساب مورد نظر  بعد از انتخاب) خروج آبشده شرطی(

 دهد. بودیم را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

مانند طالی آبشده در بینید طالی شرطی خارج شده در سند قرار گرفت . و همان طورکه می طالی مورد نظر را انتخاب کرده 

صورت خرج کردن بخشی از طالی آبشده شرطی یا اصطالحا قیچی کردن قسمتی از آن بعد از انتخاب طالی مورد نظر در قسمت 

 خرج شده در صندوق می ماند. ازطال ن تیکهآکنیم و الباقی این طال بعد از کسر  وزن،وزن خارج شده به این حساب را وارد می
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 ورود طالی متفرقه شرطی..

عمل شده  750و مانند طالی شرطی در حساب  کنیم متفرقه شرطی را از قسمت دریافت آبشده و در لیست ری گیری ها انتخاب می

 میتوان عالوه بر جواب ری ، کسر ذوب آن را نیز وارد کرد تا در حساب و موجودی اعمال شود. 23و در قسمت 

 جواب شرطی ) ورود جواب شرطی (

)مشخص  3ردیف )صدور/قبوض/سند(،سپس  2مشخص کردن جواب ری : هنگامی که در صفحه اصلی برنامه قرار داریم ردیف 

در حساب خواهید جواب آن را وارد کنید تاجواب یکی از طال ها مشخص شده ، و شما می.کنیم کردن جواب ری( را انتخاب می

 یستل یادر دفتر روزنامه  ی می توانو اصالح جواب ری جواب ر کردن پاک برای .ته حساب ا اصالح شود مشتری اعمال شده و

 .حذف کرد  DELبا صفحه کلید را یسند مربوط به جواب ر  یمپرداخت کرده ا یافت یارا در یکه شرط یا حساب هایی حساب
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 دیدن جواب ری

 .کنیم یداده شده را مشاهده م یها یگزارش شامل جواب رو زدهرا (یجواب ر یدند)22برنامه  یدر صفحه اصل

 ذوب طالی متفرقه و چگونگی ثبت سند آن

را که  ی متفرقه ای حساب وزن طال یندر ا سپس. یمکن یم یجادا )هزینه گرمی مالی(سوخت  باگروه  و ذوببا نام حساب  یکابتدا 

که از ذوب آمده است  ییاز قسمت ورود آبشده مقدار طال درمرحله . ییمنما یحساب پرداخت م ینبه  ا یمذوب فرستاده بود یبرا

 . ییمنما یم یافترا در

 . یمکن یم یافتدر یرا به صورت شرط آن مشخص نبود  آن یار: اگر ع نکته

 ینباال باشد،  در ا یماند و اگر جواب ر یحساب   بدهکار م ینباشد و معموال ا یاز ذوب ،  کمتر از پرداخت م یافتدر اصوال وزن

 گردد. یصورت مقدارِ  ضرر ، کمتر م

 باشد. یمقدار طال  ضرر  مغازه  م  ینا یعنیطال  بدهکار  باشد ،  ی، اگر حساب  ذوب  ، مقدار  یدداشته باش توجه

 .شود یذوب ، بالفاصله در سودِ تراز  ِاعمال م یندمنفعتِ فرا یاچون حساب شما از جنس سوخت انتخاب شده ، لهاذا ضررِ  تذکر:

 نحوه ثبت سند آن به صورت زیر است:
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 باشد.ما در این ذوب می طال به ما بدهکار شد که این زیان 88/1شود این حساب طور که دیده میهمان

 

 بدیل متفرقه به ساخته و بالعکس ت

حساب متفرقه  مورد نظر  یندر ا ابتداکرده  یجادا "ساخته به متفرقه و بالعکس"حساب به نام  یکمتفرقه به ساخته ابتدا  یلتبد یبرا

مابه تفاوت  750در صورت تعیین عیاری غیر از  .یمکن یم یافتخارج کرده و سپس کار ساخته به همان وزن  در 750 یاررا با ع

و جز متفرقه هایمان درصورتی هم که بخواهیم ساخته ای را از موجودی ساخته خارج کنیم ماند. عیاردر مانده گرمی حساب می

 کنیم. می بیاوریم ابتدا در همین حساب ساخته مورد نظر را به همراه اجرت خارج کرده ،سپس به همان مقدار وزن متفزقه وارد

 ارسال تکه های ری و باقی مانده از طال ها به یک حساب

 ونیازی  به خروج و ورود  دستی نباشد  برای اینکه بتوانیم تکه های ری و باقی مانده از طال ها را به یک حساب از مشتری وارد نماییم

طالهای آبشده وارد شده و همانطور که مشاهده  را زده و در قسمت رویت و تنظیم و تعقیب 15ابتدا روی صفحه اصلی برنامه عدد 

وسپس حساب مورد نظر حساب کلیک کرده وبه  می نمایید در قسمت پایین پنجره میتوان از وزن تا وزن طال را وارد کرده و بر روی

 انتخاب کنید.کلید ارسال شود را )مثال ذوب(را انتخاب کرده 
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 فصل چهارم

 ( ،چک وبانک) وجه نقد
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 ورود وخروج وجه نقد)یا چک پول(

 کنید  :برای دریافت وجه نقد به صورت زیر عمل می

بینید عبارت وجه  ومبلغ مورد نظر را وارد میکنید، بعد از آن وارد قسمت شرح میشوید ،همانطور که می کردهرا انتخاب  8گزینه 

دهید را فشار  Enterدر جلوی آن بنویسیدو در نهایت کلید توانید توضیح اضافی  نقد به طورپیش فرض نوشته شده است و شما می

 در این حالت مقدار وجه مورد نظر به موجودی وجه نقد ما اضافه خواهد شد.تا پول دریافت شود.

 کنید.  به طور مثال مبلغی که دریافت کردید )بابت اجرت( بوده وآن را در قسمت شرح تایپ می

 

 
 باشد: نحوه سند آن به صورت زیر می

 
 ی:ورود و خروج وجه نقد جهت پول

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 

شود ولی  و همچنان این مقدار وجه نقد به موجودی وجه نقدمان اضافه می عملیات پولی را انجام می دهد و با تعیین مظنه،اتوماتیک 

 .  در حساب شخص با توجه به مظنه ،تبدیل به مقدار گرمی می شود 

 وپولی  حواله پول به بانک

خواهید این مقدار پول واریز کرده و میریال 000/00/20مثال گوید به حساب شماگیرد و میگاهی اوقات فردی با شما تماس می

شما باید ابتدا این پول را از این شخص دریافت کنید و پولی  حالتی پول را پولی کنید و از حساب طالیی او کم کنید.در چنین 

دهد که فقط در یک سند این پول را نمایید و در سند دیگری این پول را به حساب بانکی خود واریز کنید.برنامه امکانی به شما می

با این تفاوت که  ،مانند قبل ورود وجه نقد را انتخاب.سند پول را به بانک حواله نماییدو در همان  کنیم و آن را پولی کنیم دریافت

به معنی آن است که پول به بانک واریز شده و مقدار آن پولی  را انتخاب می کنیم که دوعالمت  * و +   این بار در قسمت شرح 

 شود .
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دهد.حاال بانکی که پول می شود که اسم بانک هایی را که  در آن ها حساب داریم به ما نشان، پنجره  آبی رنگی باز می درمرحله بعد 

 و سپس مظنه ای که برای پولی توافق کرده ایم را وارد می نماییم. کنیمبه آن حواله شده را انتخاب می

 
 :باشد سند آن به صورت زیر مینمونه 

 

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

 .کندبرنامه پول را به بانک حواله می کنیمرا تایپ  +ها در قسمت شرح فقط کلید در صورتی که هنگام  ورود وجه نقد از مشتری-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                            شود  به عنوان مثال هنگام کارت کشیدن( و این پول به موجودی بانک تعیین شده اضافه می )

در صورتی که هنگام ورود وجه نقد در قسمت شرح فقط کلید * را تایپ کنیم ، برنامه ، پول را به صندوق اضافه و از حساب -2

 طالی مشتری کم می کند .

به صورت وجه نقد  در صورتی که بعد از دریافت یا پرداخت پول از عالمت های * و+  زده  نشود به معنی این است که این پول-3

 وارد صندوق شده و از حساب اجرتی مشتری ،کسر گردد .  )اسکناس(

 چک وبانک

 و پرداخت چک  اشخاص افتیدر -1

در حساب شخص  ابتدا کهعمل می کنیم بیترت نی، به ا میکن یم افتیدر یکه چک را از حساب شخص ی: هنگام ورود چک

و بانک چک مورد نظر را  خی. سپس مبلغ ، شماره ،تارمیکن ی)ورود چک( را انتخاب م 4 فیرد ،(یو در حالت ورود )آب

چک  نیا نیعمل شده و همچن شخص یالیپس از ثبت به اندازه مبلغ چک در حساب ر تی.در نها میکن یوارد و مشخص م

 که در ادامه توضیح مفصل آمده است. شودیم مانیچک ها یوارد صندوق و موجود

بر  یمبن یغامیبه ما پرداخت کرده و هنوز نقد نشده پ ییچک ها ایکه قبال چک  یچک در حساب افتیهنگام در: در نکته

 .شود یم دهیآن و مبلغ آنها د
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روش  نیاز ا میخارج کن یچک یحساب ایموجودمان در صندوق به شخص  یاز چک ها میخواه یکه م ی: زمان خروچ چک

)خروج  4 فیراست خروج)قرمز( و رد ایکه وارد حساب مورد نظر شده و با فلش چپ  بیترت نیبه ا میکن یاستفاده م

 افتیدر صندوق که قبال از افراد و حساب ها در ودموج یچک ها ستیحالت برنامه ل نی. در امیکن یچک( را انتخاب م

کرده و با  دایشماره در جستجو ،چک مورد نظر را پ ایمبلغ  پیتا ای ستیدر ل نیی. با فلش باال و پا شود یم دهید میکرده ا

)سوال  .شودیاعمال م یالیو در حساب ر می شودخارج  یاز صندوق به حساب مشتر انتخاب شده و ، چک Enterزدن 

 ربات( 907

 

 

 ی خروج چک شخص-2

 نیبانک آن دسته چک کسر شود از ا یتا از موجود میخارج کن یبه حساب مانیاز دسته چک شخص یچک میخواه یکه م یزمان

. )از میکن جادیحساب ا کی مینکرده ا فیتعر یکه حساب یبانک مورد نظر در صورت یبرا دی. ابتدا با میکن یروش استفاده م

به ما بدهکار باشد. در مرحله بعد مانند خروج  میحساب دار نیکه در ا یدبه اندازه موجو دیبانک با نی( که ا2 فیرد 42قسمت 

 یچک ها ستیتفاوت که در قسمت بعد که ل نی)خروج چک ( را انتخاب کرده با ا4 فیدر حساب مورد نظر رد یچک معمول

شده و چک را از آن  جادیقبال ا ه.  سپس مبلغ، شماره و بانک مورد کمیزن یرا م دیصفحه کل چپشد ، فلش سمت  دهیصندوق د

فرض  شی. در برنامه به صورت پ شود یمورد نظر اعمال م یالیچک در حساب ر نی. امیکن یانتخاب م میدسته چک خارج کرده ا

که مقدار روز آن در قسمت  شود یم دهیبرنامه د یصفحه اصل یبر پاس چک رو یمبن یغامیچک پ خیروز مانده به تار 3تا 

 F8ایAlt+eبا زدن  ایداده شده و  شیدر همان صفحه نما زین یشخص یپاس چک ها یاست. برا رییقابل تغ Alt+f12ماتیتنظ

آن ،چک را  یبر رو Enterکرده و با زدن  دای( چک مورد نظر را پی)پاس چک شخص10 فیو انتخاب رد یصفحه اصل یرو

 (ربات 80و  113سوال . )دمان کسر شو یبانک یتا از موجود میکن یپاس م
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 )عکس مربوط به صفحه قبل(

 یچک جهت پول افتیدر -3

 کرد مشخص برنامه در را موضوع این اول همان از گردد می  دریافت یا پرداخت پولی منظور به که داری مدت چک  توان می

  روز قیمت به را آن ،  چک شدن نقد از شدن مطمئن از پس تا ، نماید آوری یاد ، را پولی این ،  چک سررسید موقع در برنامه و

 سررسید موقع در را موضوع این سیستم و کرد فعال را(  پولی جهت)  مبلغ کنار تیک چک پرداخت یا دریافت هنگام.کرد پولی

 می انتخاب را پولی جهت تیک مبلغ کنار در کنیم می انتخاب را چک ورود که زمانی امر این برای. کرد خواهد یاداوری ، چک

 خرید پولی) 7 ردیف انتخاب از بعد حساب این در پولی موعد زمان سپس. دهیم می انجام را چک دریافت عملیات مابقی و کنیم

 می پیشنهاد قبلی قیمت که مظنه تعیین و نظر مورد چک و آن انتخاب با که شود می اضافه( چک پولی) 3 ردیف ،( فروش و

 (ربات 754سوال ) .شود می انجام پولی عملیات ، شود
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 مربوط به صفحه قبل()عکس 

 دریافت چک بانکی

را فعال  است هنگام دریافت چک بانکی،آن را درقالب دریافت چک وارد کنید ودر کنار مبلغ چک ،تیک چک بانکی کافی

 کند. را مشخص می ککنید وسیستم شماره،تاریخ ونام بان

خواهید دید که در تراز نوع چک ها در وجه  لکند.حا درهنگام خروج این چک ها درست مانند چک های معمولی عمل می 

 طبقه بندی خواهد شد. نقدشان
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 )عکس مربوط به صفحه قبل(

 

 نیا به  چک افتیدر هنگام در یریمطلع شدن به صورت خود کار و بدون گزارش گ-4

 است  دهینها نرسآدیسررس خیشده ، که تار افتیدر این مشتریار چک ازدچه مقمعنی که 

 حساب در که است کافی فقط و  شود می انجام گیری گزارش بدون و اتوماتیک صورت به و راحت بسیار زرین در کار ینا

 هنوز که  اید نموده دریافت هایی چک مشتری این از قبال که صورتی در. گیرید قرار چک دریافت حالت در و بروید مشتری

 که  نماید می باز پنجره یک شما مقابل در ، خودکار صورت به و بالفاصله  برنامه نشده نقد اصطالحا هنوز و نرسیده آنها موعد

 کلید  روی  بیشتر اطالعات به نیاز صورت در که)   شود می دیده ، ها چک راس و مبالغ جمع ، ها چک  تعداد پنجره این در

 نمایید دریافت چک مشتری این از هم باز که بگیرید تصمیم توانید می شما و(. شود دیده نیز آنها ریز تا نمایید کلیک«   گزارش»

 (ربات908سوال ) .خیر یا
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 نیزر هیاول یکه قبل از راه انداز یشخص یموجود و چک ها یچک ها یمعرف یچگونگ-5

 .مینها را از دسته چک خود نوشته اآایدر صندوق وجود دارد 

 این نامهرب با اولیه کار به شروع هنگام معموال که بوده ما نزد قبل از که هایی چک کردن وارد برای:  اولیه های چک کردن وارد

 تمامی  باید شخصی های چک مورد در. کنیم دریافت افتتاحیه یا گذار سرمایه حساب از را ها چک این باید ، دارد وجود حالت

  نماییم پرداخت  افتتاحیه و گذار سرمایه حساب به را ایم نوشته شخصی چک دسته از  قبال که هایی چک

 (909)سوال کنیم  می استفاده چپ سمت کلید از مبلغ کردن وارد هنگام شخصی چک کردن مشخص برای:  تذکر

 است  دهین رسآ خیچک که تار کینقد کردن  یچگونگ-6

 از چک فقره یک و ماند می صفر نقدی حساب. کنیم می وارد را نقد وجه حساب همان از و خارج را چِک ، نقدی حساب رد

 (139و  138)سوال  .گردد می اضافه شما صندوق به نقد وجه مبلغ همان به عوض در و خارج ، صندوق

 

 

 



84 

 

افتتاح حساب در  یچگونگ)یموجود مغازه  به حساب بانک یخواباندن چک ها  یچگونگ-7

 (ن آکاربرد  ووصول  انیجر

 ما بانکی حساب به است قرار و است نزدیک آنها تاریخ که هایی چک که است واسط حساب یک ، وصول جریان در حسابِ

 نیست مشخص آن شدن وصول وضعیت هنوز و خواباندیم حساب به اصطالحا که چکی تا سپاریم می حساب این به ابتدا شود واریز

 که شخصی به برگشت صورت در یا شود اضافه بانک موجودی به وصولی اعالم از پس و شود خارج صندوق های چک لیست از

 .  گوییم می وصول جریان در ، حساب این به.   شود مرجوع ایم کرده دریافت را چک آن

 درجریان کلمه همراه به را شود منتقل آن به وصول از پس ها چک خواهیم می که بانکی نام  سپس شده برنامه 42 قسمت وارد ابتدا

 بانک نام و کنیم می انتخاب را وصول جریان در ، گروه قسمت در بانک تلفن و نام از پس ،(  جریان در ملی مثال) کرده تایپ

 وضعیت که زمانی و کرده خارج حساب این در ابتدا ، خواباندیم بانک این حساب به که چکی هر سپس. کنیم می انتخاب را مادر

 دریافت شخص یا صندوق به است بالزم که شود خورده برگشت یا شود منتقل اصلی حساب به باید ، شود می مشخص ها چک این

 .برگردد کننده

 اصلی بانک به وصول جریان در بانکی حساب از چک انتقال

 حساب این در را ها چک ، شده نظر مورد بانک وصول جریان در حساب وارد ، رسید دریافت و بانک به ها چک انتقال از پس 

 همچنین است، بدهکار را ها چک مبلغ جمع ، حساب این شود می مشاهده وصول جریان در حساب به مراجعه با و کنیم می خارج

 .شوند می دیده شده پرداخت های ریزچک وصول جریان در پرونده به مراجعه با

 حساب از ها چک انتقال برای شود می واریز اصلی بانک حساب به ها چک پول و شده نقد ها چک از تعدادی روز چند از پس

 و  Alt + Fپرونده دیدن کمک به. )شویم می( ملی) وصول جریان در حساب پرونده ،وارد اصلی حساب به ، وصول جریان در

 ( برنامه در 41 قسمت به یا

 پایین جدول به تا کنیم می کلیک صفحه وسط در واقع پایین فلش روی و کرده انتخاب تیک زدن با را نظر مورد های چک سپس

 موجودی به شده انتخاب های چک مبلغ جمع یا مبلغ بانک اصلی حساب به انتخاب و پایان روی بر کلیک با نهایت در و شود منتقل

 . شود می اضافه اصلی بانک

 ( ربات137سوال ). گردد می باز صندوق به چک آن وصول جریان در حساب پرونده از چک هر کردن حذف با
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 ن آ میتنظ قهیو طر یچاپ  چک شخص یچگونگ -8

 «   چک چاپ(  J» * کنید انتخاب را چک چاپ گزینه  و بزنید را  Alt+E کلید برنامه اصلی منوی روی  که است کافی

 را خود چک و پرکنید را وجه در و تاریخ و مبلغ  شود می باز  ان تنظیمات  و چک اطالعات گرفتن  صفحه Enter زدن با و

 .شود می چاپ شما چک.  کنید کلیک  چاپ  گزینه روی و  دهید قرار چاپگر درون

  .شود انجام زرین شرکت کارشناسان  توسط شما چک تنظیمات باید  اول بار برای: 1 تذکر

 امکان جعل اینکه ولی  دارد بر  در را حروف به مبلغ و تاریخ در اشتباه عدم و زیبایی فقط چاپگر توسط چک چاپ:  2 تذکر 

 کامال  را شده چاپ قسمت تواند می که دارند  روشهایی هوشمند و زحمتکش جاعالن زیرا نباشد راحت خیلی خیالتان نباشد پذیر

 . کنند چاپ را خودشان نظر مورد اطالعات  و مبلغ ان از بعد  و کنند پاک

 را شما چسب نتواند جاعل که کنید استفاده قوی بسیار شفاف چسب از شده چاپ های قسمت روی است بهتر چاپ از پس لهاذا

 (ربات 891سوال )  ببرید باال را خود کار ایمنی اینصورت به و بکند
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 یدسته چک شخص یمعرف-9

 چک دسته تعریف)  کنیم می انتخاب را g گزینه و(  زنیم می را Alt+e اصلی صفحه روی یا)  زده را f8 برنامه اصلی صفحه در

  کنیم می انتخاب را نظر مورد بانک  که شود می دیده ایم کرده باز حساب انها برای که هایی بانک منوی Enter زدن با و( جدید

 توجه)  کنیم می وارد را جدید چک دسته این چک شماره اخرین سپس و جدید چک دسته این چک اولین شماره ان از بعد و

 شده ایجاد موفقیت با فرایند  پیغام  Enter زدن با و(    دارد اختالف شماره 50 یا 25 معموال   پایان تا شروع شماره باشید داشته

 . شود می دیده

 گزارش چک های برگشتی-10

 این های چک تک تک وضعیت از و کنیم  استفاده  ، موجود های چک دسته از گزارش گزینه از توانیم می بعد به این از حال

 ( ربات 375سوال ) . شویم مطلع چک دسته
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 )عکس مربوط به صفحه قبل(

 ابطال چک قهیطر -11

  شود می دیده شخصی های چک لیست کنیم می انتخاب را چک پاس   دهم  گزینه و زنیم می را alt+ e اصلی صفحه روی

 . شود می ابطال چک زنیم می را(  delete   کلید یا)  چک ابطال دکمه روی و گیریم می قرار نظر مورد چک روی بر

 ابطال را چک بعد و شود دریافت مشتری از چک باید اول و گیرد نمی صورت ابطال باشد مشتری نزد چک این اگر:  مهم تذکر

 (ربات245 سوال ) . کنید

 

 ابطال چک
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 یپاس چک شخص قهیطر -12

 3  فرض، پیش طور به. دهد می نشان را آنها شوند، پاس باید که شخصی های چک تاریخ شدن نزدیک با خودکار طور به سیستم

  کلیدهای، زدن با ، برنامه اصلی صفحه روی بر یا.است تغییر قابل ،( Alt+F12) تنظیمات، قسمت در عدد این و است، قبل روز

Alt+E ، کلیدِ آن روی بر و ، انتخاب را شخصی چک پاس ، دَهُم گزینه Enter نظر مورد چک روی. زنیم می را ، Enter می 

 را تایید دکمه و مشخص را چک پاس تاریخ. کنیم می انتخاب را بله شود؟ پاس چک آیا پرسشِ مقابل در و زنیم

سوال ). شود می کسر چک مبلغ اندازه به نیز بانک موجودی از و ، خارج شخصی، های چک لیست از  و پاس چِک،. زنیم می 

 (ربات 80

 

 (متفرقه  یاز چک ها یریراس گ )موجود یاز چک ها یرایراس گ-13

 جای به بود قرار اگر که بدانید خواهید می و دارید مختلف های تاریخ و مبلغ با چک فقره چند شما یعنی ها چک از گیری رأس

 گردد چک فقره چند آن با برابر تا باشد چگونه چک ان مَبْلغ و چک آن تاریخ گرفتید می چک عدد یک چک، فقره چند این

 .است مانده باقی روز 89/62ها چک شدن نقد تا باال سند ودر

 : کنیم می عمل چنین دستی روش به کار این برای

  یعنی) را ضربها حاصل این  مجموع باالخره و جمع باهم را اعداد این تمام و کنیم می ضرب چک آن مدت در را چک در مبلغ

 . شود می ها چک مدت رأس ، حاصل عدد.  کنیم می تقسیم ها چک مبلغ مجموع بر(   مدتش در چک هر
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 های گزینه و  شود می  باز منو یک ، اصلی صفحه روی Alt+e  زدنِ با.کند می گیری رأسْ چک، گروه سه برای  زرین برنامه

 یعنی باشد می متفرقه های چک از گیری رأسْ به مربوط ،  منو از 11 ردیف. باشد می گیری راس به مربوط 13 و ، 12 ، 11

 یعنی.  باشد می مشتری یک نشده نقد های چک از گیری رأسْ ، منو از 12 ردیف. اید نکرده دریافت را آنها شما که هایی چک

 برخی از گیری رأسْ ، منو این از 13 ردیف. است روز چند آنها راس و دارید چک چقدر مشتری فالن از که بدانید خواهید می

 را دلخواه های چک شما و نشان را موجود های چک ، سیستم ، گزینه این انتخاب با که باشد می صندوق در موجود های چک

 ( ربات110 سوال ).بینید می را ها شده انتخاب تعداد و مجموع و راس بالفاصله و انتخاب

 

 مبلغ چک ( ایچک با داشتن شماره  کیجستجو در چک ها ) گردش  -14

 روی alt+c در توان می را چک روز مانده و چک نوع و چک شماره چک تاریخ چک مبلغ شامل چک گزارش ترین کامل

 (ربات388سوال ) هست  اجرا قابل تو در تو های فیلتر انواع گزارش این در کرد مشاهده اصلی صفحه
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 مختلف سال یامار چک ها بر اساس ماه ها -15

 .کنیم  )گزارش آماری چک ها ( را انتخاب  می1را کلیک می کنیم  وسپس گزینه  314ی اصلی برنامه گزینه ه حروی صف
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 پنجمل صف

 ) پولی (
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 به طال و بالعکس()تبدیل پول پولی کردن

 .باشد یم با توجه به قیمت روز طال پول به طال یلتبد یاوزن طال به پول و  یلتبد یکردن به معنا یپول

 یطال را انتخاب م یدخر یافروش طال  یاز،و فروش( را انتخاب و بنا به ن یدخر-ی)پول 7 یفتوسط نرم افزار رد یانجام عمل پول یبرا

 یمکن یلپول را به طال تبد یمخواه یو اگر م یمکن یم خاب)بر حسب طال( را انت یمکن یلطال را به پول تبد یمخواه ی. اگر مکنیم

 .یمکن ی)برحسب پول( را انتخاب م

کنیم تا  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

 برنامه مقدار را تبدیل کرده و در حساب اعمال کند. 

 

 خرید یافروش طال به وسیله خروج یا ورود وجه نقد

یا از ته حساب طالیی  کنید تا به اندازه  پول پرداخت شده به شما طال بفروشد وگاهی شما برای خرید طال به فردی پول پرداخت می

خواهیم تبدیل به حساب گرمی شده و از حساب گرمی شخص کسر  دریافت کرده تا و می شما کم شود و یا برعکس از شخص پول

را انتخاب کرده و بعد از وارد کردن مبلغ در  8شود. برای اینکار ابتدا ورود یا خروج وجه نقد )با توجه به نوع معامله ( ردیف 
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کنیم. در صورتی که پول به حساب بانک واریز شده یا  را تایپ کرده و یا از امکانات گزینه پولی را انتخاب می *قسمت شرح کلید 

 کنیم. در شرح *+ انتخاب )پولی و کارت ( را انتخاب می

 

 

 : باشد  سندآن به صورت زیر مینمونه 

 

 

 با وزن مشخصرید طال خپولی کردن 

 خواهید مقدار معینی طال از فردی بخرید و به او پول پرداخت کنید. گاهی شما می

 کنیم :برای این کار به ترتیب زیر عمل می

 ردیف دوم .نوع رنگ پنجره مهم نیستوکنیم ) پولی کردن ( را انتخاب می 7ردیف ،شویموارد حساب فرد مورد نظر  می

 کنیم. ( وارد می80/60)وزن مورد نظر  کنیم ( وزن طال را انتخاب می1ردیف ) وسپس) خرید طال (  
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 :ن به صورت زیر میباشدآسند  نمونه

 

 

 با مقدارپول مشخصفروش طال -پولی کردن 

گوید این مقدار پول و چک را پولی کرده و از حسممماب کند  و به شمممما میگاهی فردی به شمممما  مقداری پول و چک پرداخت می

شما   شما   70/58گرمی او کم کنید . مثالً : فردی به  ست و به  چک نقد ریال 000/45 /000پول وریال 000/000/35طال بدهکار ا

 گوید که این مقدار پول و چک را پولی کرده و از حساب گرمی او کم کنید .دهد و میمی

 صورت زیر میباشد:سند آن به  نمونه

 

 

 دریافت و پرداخت طال جهت پولی کردن 

کلید فلش )باال( را  زده و فی طال را   Enterپس از دریافت یا پرداخت طالی آبشده و متفرقه و پس از مشخص کردن عیار به جای 

 حاال طال به پول تبدیل می گردد .  تایپ می کنیم 
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گرم             17/12یک طال فروش می خواهد به طور مثال * تذکر مهم : در این حالت می توان به جای مظنه قیمت کل را وارد نمود. 

 787/35/ 000و فلش باال و مبلغ 740و عیار  17/12ریال خریداری نمایید وزن  000/878/35مشمممتری را به قیمت  740متفرقه  

 را بزنید .  Enterریال و 
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 ششمفصل 

 ) طلب و بدهی (
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 تخفیف

صورت  به 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

صورت نگرفته و شما بابت تخفیف یا خدماتی مانند کسر سنگ یا هرچیز دیگری ، حساب یا شخص مورد نظر را به مقدار  واقعی

کند بسته به  . در این حالت به همان مقدار گرمی یا ریالی سود تراز شما تغییر میگرم یا ریال مورد نظر طلبکار یا بدهکار کرده اید 

 بدهکار یا طلب کار کردن حساب .

از آن جایی که سند زدن از این طریق )در حساب های غیر از گروه سوخت( تاثیر مستقیم روی سود و زیان تراز دارد تذکر مهم : 

 .این قسمت برای مبلغ یا اوزان بسیار پایین استفاده شودحتی المقدور سعی شود که از 

 .هنگامی که می خواهید به مشتری تخفیف دهید به صورت زیر عمل کنید 

 

 دهیم.کنیم .و ما این مقدار را تخفیف می) طلب بابت .... ( را انتخاب می 10ردیف از

 

 .کنیم ریال وارد می 150،000مبلغ  مثال شویم در قسمتوارد قسمت مبلغ میEnterبا زدن 

 

 

 

 .سپس سند را ثبت می کنیم مکنیدر قسمت شرح ردیف اول )تخفیف( را انتخاب می
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 اگر  اگر فردی به ما بدهکار بود و خواسمممتیم تخفیف بدهیم از ) طلب شمممما بابت ( ) آبی ( و اگر طلبکار) بسمممتانکار ( بود ونکته : 

 کنیم.کنیم.  برای تخفیف در مورد طال نیز به همین صورت عمل میخواستیم تخفیف بگیریم ) بدهی شما بابت ( ) قرمز ( استفاده می

 شما تاثیر گذار است ، از این قسمت برای ارقام و اوزان کوچک استفاده کنید .ستقیم در سود بدهی م : از آنجایی که طلب ونکته 

 

 تفاوت ردیف طلب / بدهی با سایر ردیف ها         

 شویم .ابتدا وارد حساب فردی میبرای دیدن تفاوت به عنوان مثال 

 پول بدهکار است .  ریال000/000/1کنیم حاال این فرد به ماپول پرداخت می ریال000/000/1از طریق خروج وجه نقد به مبلغ   

 

 ) بدهی بابت ( را انتخاب نمایید . 10حاال پنجره را به رنگ قرمز تبدیل کرده و ردیف 

 

 

 

 

 

 از قبل را انتخاب نمائید .  4وارد نمایید . در قسمت شرح ردیف ریالرا000/000/1قسمت طال را خالی گذاشته و در قسمت مبلغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( درپایین این 1از ردیف ) ریال000/000/1پول به ما بدهکار شمممد  ریال000/000/1بینید دوباره این شمممخص همان طور که می

شخص به ما 000/000/2سندها ست ؟ دردوحالت، این  ستیم . اما فرق این دو چی بدهکار  ریال000/000/1هزار تومان پول طلبکار ه

 000/000/1) خروج وجه نقد ( پرداخت کردیم از صندوق ما  8پول به این فرد از طریق ردیف ریال000/000/1شد. هنگامی  که ما 

 شود.کم می یالر000/000/1پول خارج شد و از موجودی پول ما  ریال
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ریال پرداخت گردد هم به اندازه این مبلغ حسماب فرد تغییر و به همین اندازه پول  000/000/1هنگامی که از طریق وجه نقد به مبلغ 

شخص مورد نظر به اندازه این  ساب  شود ح صندوق تغییر می کند ولی وقتی همین مبلغ از طریق ردیف طلب/بدهی عمل  موجود در 

 .صندوق هیچ تغییری حاصل نمی شود و این مبلغ مستقیماً در سود و زیان عمل می شود موجودی کند ولی در مبلغ تغییر می

 

 اصالح مشخصات سند قبل از ثبت کردن

 یکمورد نظر کل یفرد یصورت، رو یننشده در ا ییسند ثبتِ نها ینو هنوز  ا یمفاکتور هست یاسند  یمکه در حال تنظ یدر حالت

و یا  یمکن یم یککل ی(عبارت نام مشتر یرعالمت  سطل زباله ، ) ز ی(. رو یدپُررنگ درآ یِبه صورت آب یف) تا آن رد  یمکن یم 

 گردد. یحذف م یفآن رد را زده ،  Deleteکلید 

 

 

 حذف )از ردیفی که قبال ثبت شده(

روی کیبورد را زده و هنگام سوال مبنی بر حذف  Deleteردیف مورد نظر کلید  یوارد پرونده شخص شده و رو 41 یقز طرا

دفتر روزنامه  F9یقاز طر یاو  زدهرا  F10یدفاکتور مورد نظر کلتوان روی  کنیم . همچنین می ردیف کلید گزینه بله را انتخاب می

تا سند  کنیم یا انتخاب مموقت ( ر-به سند ناتمام  یل) تبد 3 یف، سپس در پنجره باز شده ردفشار دهیمرا  F10سند مورد نظر  یرو

 به سند موقت شود. یلتبد
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مورد نظر  یفرد توانید  یم یقطر یناز ا کنیم، یوارد حساب مورد نظر شده و سند موقت را باز م 21ثبت سند  یقاز آن و از طر بعد

اصالح  6 یفسند و بستن سند ( سپس رد یانآخر )پا یفاز رد ینکها یاو  یدمبلغ دلخواه وارد کن یارا حذف کرده و مجدد با وزن 

 .کنیم  یرا وارد م یدمورد نظر را انتخاب کرد و اجرت جد یفوزن و اجرت ، رد

درصدِ  یامبلغ به بانک ( ،  یزو وار یدنها به هم مربوط هستند. مانند حواله دوطرف ، ) کارت کش یفرد یبرخ ید،داشته باش توجه

به طور  یزمرتبط ن یف، رد یفرد یکصورت، با حذف  ینباشد. که در ا یساخته ، که مربوط به اصل وزنِ ساخته م یفرد یک

 گردد. یخودکار حذف م

 

کند. مگر آنکه مجوزِ حذف  ی، آن را حذف نم یستمدور است، س یشما مربوط به گذشته  یحذف ینکها یلِبه دل یز،موارد ن یبرخ در

.   کنیم یاست  را وارد م 300(  که رمز ورود آن ALT+F12برنامه ) یماتاِعمال شود.در قسمت تنظ یماتنظدور در ت یسندها یبرا

 یینتع یرا طورروز وارد قسمت حذف پس از ثبت سند شده و مقدار  ینک، ا کنیم یم یپدر قسمت جست و جو عنوان حذف را تا

 .ثبت آن سند بشود یخکه شامل مدت تار کنیم  یم

 را بزنید .   ALT + Hنکته : برای دیدن لیست حذفی ها روی صفحه اصلی برنامه 
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 حواله سند

 را انتخاب حواله کل سند 3 یفسند و بستن سند را انتخاب کرده سپس رد یانآخر پا ینهسند گز یها یفس از وارد کردن ردپ

 ییها به آن شخص حواله شود را انتخاب کرده  و سند ثبت نها یفرد یتمام یخواهیممورد نظر که م یمشتر ی، در قسمت بعد کنیم یم

 .شوند یم عمل برعکس یرندهها و پرداخت در سند حواله گ یافتدر یکه در حواله تمام یدداشته باش توجه. شود یم

 

 

 

 و حذف از آن دیدن پرونده یک مشتری

نظر را انتخاب کرده  و  ( رازده و سپس فرد مورد Alt + Fیا) 41برای مرور سندهای یک مشتری باید روی صفحه اصلی برنامه کلید 

 ردیف زیر ، ردیف مورد نظر خود را انتخاب  4ردیف دارد وازبین   4شود که  را زده و پنجره ای باز میEnterسپس کلید 

 این گزارش روی آیکون چاپگر در قسمت پایین کلیک می کنیم . نمایید و برای چاپ  می
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 تمففصل ه

 لی (ک )گزارشات
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 (F11)گزارشات

گزارشات گردش و... را ببینیم ها ،های بسیار مهمکه می توانیم در آن ریز عملکرد حساب یک مشتری،ته حساب  یکی از گزارش

F11  دهیم.فشار میروی صفحه اصلی برنامه را 

 

 (17قسمت گزارش )

برنامه،  یصفحه اصل یبر رو 17صورت از  یندر ا ینیم،خالصه و مجموع ببها را به صورت  ورود و خروج یتمام یماگر بخواه

 .یمکن یاستفاده م
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 گزارش از ته حساب ها )لیست حساب مشتری ها با تفکیک(

را انتخاب کرده و سپس با انتخاب همه موارد گزارش گرمی یا ریالی  به صورت تفکیک 2و  1یفزده و رد F11یصفحه اصل یرو

 در گزارش تفکیک جدید میتوانیم فیلترهای مفید تری را روی گزارش ایجاد کنیم. کنیم. یم یجادرا ا

 صفحه اصلی ( 28یا قسمت F11گزارش از وضعیت ورود و خروج صندوق )گزارش 

در   ینیماست( را بب یرهساخته و متفرقه و آبشده و غ یاچک ،  یامغازه را ) که شامل  وجه نقد ،  یها ورود و خروج یزر یماگر بخواه

 .یمکن یدر برنامه، استفاده م 28صورت از  ینا
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  یا  19گزارش های تحلیلی کار ساختهALT + L 

  31گزارشات مهم کلی و تحلیلی  

  گزارشات مربوط به گردش یا تاریخ و شروط دلخواهALT + Z 

  گزارشات مدیریتی در مکمل مشترکین 

  دفتر روزنامهF9 

  28گزارشات گردش 

  13گردش کار ماهانه 

  گزارشات مربوط به چک F8  یاALT + E  

 یبرگشت یگزارش چک ها

 . بزنید را  Enter کلیدِ منو این  ششمِ  گزینه روی بر و بزنید را Alt+E برنامه اصلی صفحه روی  گزارش این برای

 های چک تعداد ترتیب به ، لیست این.اند داشته برگشتی چِکِ شما نزد که گردد می ظاهر افرادی لیست ، شما مانیتور روی بر

 ها ِچک ریز  ، ردیف هر روی Enter زدنِ با. است داشته را برگشتی چِکِ بیشترین نفر اولین یعنی.  است شده مرتب برگشتی

 (ربات440سوال) گردید تکمیل 96 تیرماه هشتمِ تاریخ در گزارش این.گردد می نمایان بیشتر، جزئیات و
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 فتر روزنامه د

 دهد. ازآخرین سند تا ابتدا نشان می  ایمکه  وارد کرده مهم برنامه گزارشی است که درآن تمام سندهایی یکی از امکانات

 کنیم:برای دیدن این گزارش به صورت زیر عمل می

را در   F9د یا می توانید کلی کلیک کنی 4، برروی روزنامه ردیف 6هنگامی که در صفحه اصلی برنامه قرار دارید با زدن عدد 

 صفحه اصلی فشار دهید .

عالمت  یربرنامه و باز شدن صفحه دفتر روزنامه ، در گوشه باال سمت چپ پنجره تصو یصفحه اصل یرو F9یدبعد از زدن کل:1نکته

شدن  یمربوط به رنگ یحدفتر روزنامه و توض یکه راهنما باز شده یپنجره ا F1یدزدن کل یاآن  یبر رو یککه با کل باشد یسوال م

 توانیم یم 300بعد از وارد کردن رمز  یمکن یکچرخ دنده گوشه باال سمت چپ کل یاگر بر رو همچنین.باشد یم اه یفاز رد یبعض

 .یمکن ییندهنده در روزنامه را تع یششماره سند نما

 
وهر کدام   استسبز یابنفش  یا ینارنج یازرد  یا یاز اسناد  صورت ی( بعضF9دفتر روزنامه ) یا( 41پرونده ) یدند ای ر:ب2نکته 

 باشد: نشانگر دالیل زیر می

 :صورتی

سند به کمک  ینا یگربار د یییکپس از ثبت نها یعنیسند قبال موقت شده است )  ینا یعنیشده  یکه رنگ ان صورت سندی

 ن صورت گرفته است .آ یرو ییراتیشده ( و احتماال تغ یلبه سند موقت تبد F10یدکل

 

 زرد :

ثبت شده و بعدا به  یگرحساب د یکسند قبال در  یناست ا یمعن ینشود ، به ا یداده م یشکه رنگ ان به صورت زرد نما یسند 

 . است منتقل شده یگرحساب د یکبه  F10یدکمک کل

 : نارنجی

 . سند حذف شده یناز ا ییها یفرد یا یف، رد ییاست که بعد از ثبت نها ینا یبه معن ینارج 

 بنفش :

 یافته . ییرن تغآ یختار یاسند  یفرد شرح

 سبز:

 دهد. را نشان می برای مخراجکاران است و تاریخ آن
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108 

 

 نحوه گزارش گیری مربوط به کار ساخته

 .شده استروز چه مقدار طالی ساخته از صندوق  وارد و خارج  30یعنی  30/5تا  1/5خواهیم ببینیم در فاصله زمانی می

را  28که در این قسمت  (28یا  Alt+Zدر صفحه اصلی ،  Alt+L ،19)ماننده توان این نوع گزارش را گرفت  از چندین قسمت می

 دهیم. آموزش می

 کنیم .را انتخاب می 1، ردیف 28ابتدا روی صفحه اصلی برنامه ازگزینه -1

 

 کنیم. سپس فاصله زمانی گزارش را تعیین می-2

 

 دهد .مشخص کردن فاصله زمانی برنامه ریز و جمع ورود و خروج را در این گزارش نشان می پس از-3
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 جستجوی معمولی

)جست وجوی 1را زده،گزینه  (حروف  )  Alt+ Oبرای جست وجوی وزن، مبلغ یا شماره فاکتور، روی صفحه اصلی برنامه

 معمولی(را انتخاب کرده و وزن و مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید.

 

 

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

 انتخاب کنید.

 

 

 (Alt + Z)گزارش و جستجوی بسیار قوی

بدون انکه  یدده ییرشروط جستجو را تغ یدتوان ی. و میدکن یم یدا، آن را پیبه راحت یدکه باش یزبه دنبال هر چ یباجستجو تقر یندر ا

 یکاوزان ، جستجو در  یامبلغ  یکاربران ، جستجو در شرح ، جستجو ینجستجو بمانند. یدالزم باشد از قسمت جستجو خارج شو

 یره.خاص و غ یله زمانفاص یکجستجو در  یاحساب خاص  

 Enterاول  ینهگز یو رو یدرا بزن Alt+Zی،صفحه اصل یو رو یدکن یددر برنامه ، جد 85خود را به کمک  یرایشو یستفقط کاف 

 گردد. یصفحه جستجو ظاهر م ید،را بزن
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 )عکس مربوط به صفحه قبل(

 

 

 جست جوی پیشرفته

اعدادی بگردد که نزدیک به وزن مورد نظرتان یا شماره فاکتور ویا گزارش از یک یا چند درصورتی که بخواهیم سیستم به دنبال 

توانید دامنه برای آن تعیین کنید.استفاده از این قسمت در  گروه و یا حساب خاص و همین طور در یک دامنه زمانی خاص می

 مواردی کاربردارد که ما مبلغ مورد نظر را به خاطر نداشته باشیم .

 



111 

 

اید و نمی دانید چه شخصی بوده اما وزن طال را به خاطر دارید  شما مقداری طال به حساب شخصی پرداخت کرده به عنوان مثال:

توانید برروی ردیف وزن رفته و  توان آن فرد را پیدا کردویا اینکه وزن دقیق طال را به خاطر ندارید و می وبه وسیله این قسمت می

 دهیم. را فشار میEnterگرم وسپس کلید50گرم تا 12طور مثال از کنیم به  دامنه تعیین می

 

 

 (Alt + Sجوبراساس)و جست

مشاهده نمایید که سندی که تنظیم در حساب های نقدی و دادن نام تحویل گیرنده سند  Alt + Sدر این قسمت شما می توانید با زدن 

ند، وزن و مبلغ کل سند را دریافت کلی مانند تاریخ سند، شرح سچه شخصی اجناس را تحویل داده اید.و اطالعات  کرده اید به

 کنید.
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 (Alt + Cجستجو بر اساس چک )

دهیم. پنجره روبرو باز می شود وازبین دو گزینه را  فشار می   Alt + Cهنگامی که در صفحه اصلی برنامه هستیم،  همزمان کلید 

 .کنیم  زیر،  گزینه دوم را انتخاب می

 

بینید برنامه از شما یکی از مشخصات  )مبلغ شود . همان طور که می)جستجوی معمولی( ، صفحه زیر بازمی 1با انتخاب ردیف  -الف 

 دهیم .را فشار می  Enterکنیم و کلید  کند . در این قسمت مبلغ یا شماره چک را وارد مییا شماره چک( را سؤال می

 

را ندارید با  پیشرفته( ، اگر بخواهید درسیستم به دنبال چکی بگردید که مشخصات دقیق آن)جستجوی  2با انتخاب ردیف   -ب

واردکردن دامنه مورد نظر، تاریخ  یا  مبلغ و یا شماره چک و همین طور نام بانک مورد نظر، چک  را بدست آوریم. در جستجوی 

 رد نظر رفته و دامنه  مورد نظر را وارد کنید.روی قسمت مو Enterپیشرفته برروی قسمت دامنه ها بروید . با زدن 
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 مهم چک یگزارش ها

 برنامه مشاهده کرد.تراز  ،Alt+e،Alt +cتوان در  گزارش های  چک را می

 را وارد کنبم وگزارش های مختلف چک را مشاهده کنیم . 314 همچنین می توان روی صفحه اصلی برنامه گزینه 

 

 

 

 پولی یگزارش ها

که گزارش های مربوط به پولی و انواع آن  زنیم یرا م F5یصفحه اصل یرو:و فروش طال( یدکردن)خر یگزارش پول مشاهدهبرای 

شود. دیده می

 

 * چنانچه مایل باشید بخش پایینی گزارش مربوط به سود حاصل از خرید و فروش نمایش داده نشود در تنظیمات

(12Alt+)  ، قرار دهید غیر فعالدر حالت " را گزارش پولی نمابش جدول سود و زیان" عبارت. 
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 هشتمفصل 

 ( پشتیبان زرین)
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 )بکاپ( پشتیبان زرّین

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 

ر سمممیسمممتم اهمیت فراوانی دارد لذا الزم اسمممت برای اطمینان و امنیت بیشمممتر هر بار پس از وارد نمودن اطالعات وارده و موجود د

 فاکتورها و اسناد و اتمام کار، اطالعات موجود را روی یک حافظه دیگر وارد کنیم. 

و همچنین   ITپیشممرفت  تمام سممعی و تالش شممرکت مهندسممی زیبا طالی زرین بر این اسممتوار بوده اسممت که همواره همگام  با   

ستم را به کاربران  سی سابداری زرین تغییرات الزم را اعمال کند تا مطمئن ترین   سو  به نیازکاربران  در برنامه ح تکنولوژی روز و هم

 ارائه نماید . 

شت البته احتمال شتیبان خواهید دا شما حتماً نیاز به پ شکال پیدا کند  شما ا ستم های  تذکر : چنانچه به دالیلی هارد  سی خرابی هارد در 

  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 

 روی صفحه اصلی زرین( 63)یا پشتیبان گیری شویم ، 

 

 

 

 

 .پشتیبان از اطالعات  هر محیطی که در آن کار می کنید( تهیه  2

صورت پیش فرض بر روی قفل  Enter( با  1 -2 شتیبان از اطالعات  به  شما می  Cو روی درایو Usbکردن روی این گزینه تهیه پ

 درایو قابل تنظیم است . توانید به مقدار دلخواه نسخه پشتیبان بگیرید .  )البته این تعدادها در قسمت تنظیمات و تعیین مسیر 

 

 



116 

 

شه ای به نام  شید که این اطالعات در پو شته با سیر  zarrinbk64* به خاطر دا سمت تنظیمات و تعیین م شده در ق و در درایو تعیین 

 ذخیره می شود . در همان درایوهای پیش فرض سیستم یا درایوی را که خودتان معرفی کرده اید . 

تعداد نسل های پشتیبان هایتان بیشتر و یا اینکه در مسیر دیگری نیز قرار بگیرد و یا اینکه تعداد نسل  حاال اگر شما مایل باشید که

 تنظیمات وتعیین مسیرو تعداد پشتیبان  بشوید . 4های پشتیبان شما بیشتر باشد باید واردقسمت

 

 

 

 

 برگرداندن اطالعات قبلی 

را فشار   Enterجهت برگرداندن اطالعات انتخاب گزینه سوم ، یعنی به قسمت بازسازی و باز کردن اطالعات قبلی می رویم وکلید   

 می هیم . درایوی را که می خواهید اطالعات را از روی آن برگردانید انتخاب کنید . 

 

بان هایی را که درون آن درایو قرار دارد به شما نشان خواهد کردن بر روی همان گزینه خواهید دید که تعداد پشتیEnterپس از 

کنید ، پنجره  زیر باز می شود که در این قسمت با انتخاب )بله(  Enterداد . شما می توانید بر روی هر تاریخ که می خواهید رفته و 

 .عملیات انجام می شود
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 اطالعاتتان پشتیبان تهیه  نمائید .تذکر : قبل از برگرداندن هرگونه اطالعاتی حتمًا از 

 

 ( تنظیمات و تعیین مسیر و تعداد پشتیبان  4

 بر روی تنظیمات Enter( با زدن کلید 4-1

 پنجره ای باز می شود که  دو عبارت در  

 آن نوشته شده است : 

 الف ( نام درایو،      ب( تعداد نسل ،

 ید در قسمت نام درایو، درایو جدید را انتخاب کنیم ، (  جهت اضافه کردن درایو جدید و تعداد آن با4-2

 

روی این گزینه پنجره ای  باز خواهد شد که نام درایوها  درآن دیده می شود نام درایو مورد نظر را وارد می  Enterبا زدن کلید 

سید ،  به طور مثال عدد  شما را خواهد پر شتیبان  سخه پ شد که تعداد ن سپس وارد مرحله بعد خواهیم  را وارد کنید  بعد   7کنیم ب (  

Enter می کنیم . 

 

 

 

گر باز خواهد شد که تعداد نسل  و پشتیبان ها همچنین نام داریو پشتیبان جدیدی را که ما مشخص کردیم به ما سپس پنجره ای دی

 نشان خواهد داد . 



118 

 

  به ذکر است که می توان به تعداد دلخواه نسخه روی تمام درایوهایی که درسیستم موجود می باشد، پشتیبان تهیه نمود. تذکر : الزم

دیف هایی که قبال اضمممافه نموده اید روی آن برای حذف یکی از ر

 را بزنید .  Delردیف کلید  

 

 

)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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 نهمفصل 

 ( ترازنامه)
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 ، تراز است . باید به آن توجه شود برنامه حسابداری قسمت هایی که در  یکی از مهمترین

 . ریع و پاسخگو توجه شده استبرنامه زرین به این موضوع به گونه ای بسیار مناسب و قوی و با روش بسیار ساده و س  در

می شود . میزان طلب و بدهی نسبت به افراد در بسیاری از مغازه ها در پایان هر روز به میزان موجودی و صحیح بودن آن ها پرداخته 

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 

ک دوره باید مورد بررسی قرار گیرد . اگر وضعیت طلب و بدهی افراد و همچنین موجودی های شما صحیح باشد ، سود شما در ی

 زمانی خاص منطقی خواهد بود و می توانید به درست عمل کردن و صحیح بودن امور حسابداری مطمئن باشید . 

 را  بزنید(  Enterیا سه بار دکمه   دیرا بزن F7ایرا بزنید  1 دسه بار عد ،یصفحه اصل یرو یعنیقرار دارد )  111تراز ، در  قسمت 

 اصلی می باشد.ستون  2تراز جدولی است که شامل 

   )ستون دارایی یا طلب ها )سمت راست 

  )ستون بدهی ها )سمت چپ 

 که هر کدام شامل بخش ریالی)باال( و گرمی )پایین( می باشند.

نقد  وجهدر ستون دارایی ها، اموال ریالی ما شامل جمع چک های موجود صندوق ، موجودی بانک ها ،طلب های ریالی ما از افراد، 

،ارزش کارهای تعدادی و سکه، ارزش جواهرات و اجرت کارهای ساخته ما )ریالی یا ارزی یا چک های بانکی (موجود در صندوق 

 نیز شامل جمع مبلغ چک های شخصی پاس نشده و بدهی های ریالی ما به افراد می باشد.و در ستون بدهی ها   می باشد.

ی هاموجودی طالهای متفرقه و آبشده، طالهای ساخته ، طلب های گرمی از افراد، جمع درصدقسمت پایین )گرمی( نیز شامل جمع 

 .وجود داردکارهای ساخته و وزن گرمی جواهرات موجود اجرتی 

 مشخص می باشد.و سرمایه گذاران در مقابل و ستون بدهی های گرمی ، جمع وزن بدهی های گرمی ما به افراد 

 .دیده می شودعدد  آناجزای تشکیل دهنده ریز هر عدد در تراز ،   یبر رو Enterزدن با نکته : 

 .می باشد ان در قسمت پایین تر، سرمایه اولیه گرم و پول دیده می شود که شامل جمع طلب حساب ها گروه سرمایه گذار

 .در قسمت پایین تر باالنس گرمی وریالی دیده می شود 

 شان می دهد.سرمایه سرمایه گذاران را ن 17و  16ردیف 
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 (تراز به عنوان نمونه ی ازتصویر)

 

 

  

 : )ریال( . چک های صندوق و شخصی افراد 1

 دیده می شود. )مغازه (لغ چک های موجود در صندوق اجمع مب ، در این ردیف و ستون دارایی ها

 نشده است دیده می شود.رج کرده ایم و هنوز پاس لغ چک های شخصی که از دسته چک مان خاجمع مبستون بدهی ها در 

 مشخصات دیده می شود. باها چک بر روی مبلغ هر کدام ریز آن  Enterبا زدن 

 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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 :  (ارز  /)ریالجمع مبالغ طلب و بدهی .2

دیده شده و در مقابل و ستون بدهی ها ، جمع مبلغ بدهی ما ما از افراد و حساب ها و ارزی جمع طلب های ریالی در ستون دارایی ها 

روی  Enterو با دیده می شود هر یک از آن ها  و مانده ریالیلیست افراد  کدام، روی جمع هر  Enterبا  به افراد دیده می شود.

 تا کنون دیده می شود.از ابتدا نیز  نام هر کدام گردش آن حساب 

 ن عدد به رنگ بنفش دیده آ  ن،باشد به جهت متمایز بودن و مورد توجه قرار گرفتریال : اگر بدهی بیش از صد میلیون  تذکر

 . می شود
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 )ریال(: . موجودی بانک ها3

  عدد ، بر روی آن Enterکه با زدن  یا به عبارت دیگرجمع بدهی بانک ها به ما دیده می شودبانک ها  در این ردیف جمع موجودی

 بر روی هر بانک ، گردش حساب از اول دیده می شود. Enterدر صورت زدن  .لیست بانک ها به تفکیک  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 . 

 

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 تذکر :

تراز دیده  2این حساب در بستانکاران )ردیف آن حساب دریافت کنیم و مقدار سود بانک را از طریق طلب بابت به آن اضافه کنیم.

 می شود (
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 . موجودی حساب های در جریان وصول )ریال(  : 4

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 

 بر روی مبلغ این ردیف ریز آن ها نیز دیده می شود. Enterو وضعیت وصولی آن مشخص نشده را می بینیم که با زدن 

 

 )ریال( : و چک های بانکی . پول موجود صندوق 5

همچنین از آنجایی که چک بانکی به نوعی پول نقد حساب می شود ، در  موجودی پول نقدمان دیده می شود مقداردر این ردیف 

در صورت داشتن مکمل ارز و  . مع مبلغ دیده شده محاسبه شده استاین ردیف تعداد آن ها دیده می شود که مقدار آن ها در ج

با توجه به ریت تعیین شده دیده می ،  آن   مقدار تبدیل به ریال نیز داشتن موجودی نقد غیر از ریال )مانند یورو یا دالر ویا ....( 

باز شده که مقدار وجه نقد و ریز موجودی دیگر ارزها به همراه مبلغ چک های بانکی  ی، لیستجمعبر روی آن  Enter. با زدن شود 

بر روی هر کدام گردش آن واحد پول در تاریخ مورد نظر را می توان دید و با انتخاب  Enterبا زدن  در صندوق دیده می شود.

 قابل رویت می باشد. ها چک های بانکی لیست آن

)البته سعی دی ما منفی باشد )خروج بیشتر از موجودی( در ستون مقابل یعنی  بدهی ها دیده می شود.نکته: زمانی که موجودی نق

 کنید با وارد کردن کامل اسناد از بروز موجودی منفی جلوگیری نمایید (
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بیابید  تا این  تذکر : اگر یکی از موجودی های شما منفی شود ، در قسمت خطا ها   خطای نقد روشن می شود. و سعی کنید علت را

 خطا خاموش شود.

 یبرنامه رجوع کرد و گزینه 28توان به منوی های بانکی در قالب یک گزارش میهای چکبرای دیدن و ورودها و خروج 

 را انتخاب کنید. "گزارش ورود و خروج فقط پول"

 

 . ارزش سکه و کارهای تعدادی )ریال( :6

کارهایی که به عنوان کار ساخته تعدادی تعریف شده مشخص می باشد. مبنای محاسبه در جمع ارزش ریالی سکه ها و در این ردیف 

کار های ساخته تعریف کرده ایم. این لیست به  47این قسمت تعداد موجودی هر کار تعدادی در فی خریدی است که در لیست 

 ن قیمت قبلی می شود.اصالح شده و جایگزی به صورت خودکار  شکلی است که با دریافت کار با فی جدید

دیده می شود. همچنین با زدن و ارزش کلی ریز کارها به همراه تعداد و فی خرید  ارزش سکه ها ،  بر روی مبلغ  Enterبا زدن   

 گردش آن کار دیده می شود.،  بر روی هر کدام  Enterمجدد 
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 . ارزش بارخانه )ریال( :7

صورت داشتن مکمل جواهر قابل استفاده می باشد . در این ردیف ، جمع ارزش ریالی بارخانه )سنگ( های موجود در  9و  8ردیف 

روی  Enterدیده می شود. مبنای محاسبه به این ترتیب است که وزن هر سنگ یا بارخانه ضرب در فی هر قیراط می باشد. با زدن 

 .دیده می شود این ردیف ریز بارخانه ها به همراه مشخصات آن ها

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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 ارزش جواهر )ریال( :  .  8

در این قسمت جمع ارزش ریالی جواهرات موجود که شامل اجرت پایه ، فی آبکاری و مخراجکاری، فی سنگ و ... می باشد، دیده 

 قسمت می باشد: 4روی آن جدولی باز شده که شامل  Enterمی شود. با زدن 

   موجود :جواهرات 

بر روی آن ریز قطعات به همراه کد، وزن  Enterکه تعداد قطعات جواهرات موجود در صندوق دیده می شود و با زدن  

 ، 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  

 م را می بینیم.هنوز از آن ها دریافت نکرده ای

  آبکار :مخراجکار یا جواهرات نزد 

در این گزینه تعداد قطعاتی که به حساب های آبکاری )با گروه آبکار( خارج کرده و نزد آن ها می باشد تا در آینده  

 ریز آن ها دیده می شود. Enterو با زدن دریافت کنیم به همراه مشخصات دیده می شود 

 نی :جواهرات نزد حساب های اما 

که در حقیقت جز موجودی مان روه امانی( خارج کرده ایم به حساب های امانی)گبا انتخاب این ردیف جواهراتی که  

 ریز آن ها دیده می شود. Enterمحسوب می شود دیده می شود و با زدن 

بیشتر از مقدار موجودی باشد و  ها نکته :  ستون مقابل و بدهی ها اصوال باید صفر باشد مگر اینکه خروج بارخانه )سنگ(

 منفی شود.
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 . اجرت طال و سایر فلزات ساخته موجود )ریال( : 9

 در این ردیف جمع مقدار اجرت کارهای ساخته موجود دیده می شود.

می  تذکر : اگر کارهای ساخته شما دارای سنگ های درشت و نیمه قیمتی باشد در این صورت ارزش سنگ نیز در این عدد لحاظ

  شود.

و در صورت وجود سنگ ارزش سنگ ها به صورت مجزا  دیده می در صورت داشتن و روی این ردیف نوع محاسبه  Enterبا زدن 

 : یک گرم نحوه مشخص شدن میانگین اجرت  شود و با کلیک بر روی نمایش  ریز سنگ ها نیز به تفکیک دیده می شود .

 حالت مختلف جهت محاسبه قابل تنظیم است.  3در  و صفحه اصلی تراز نیز دیده می شودفی اجرت کارهای ساخته که در باالی  

 

 اتوماتیکحالت 

 ثابت حالت 

 لیست  حالت 

 .تغییر دادمی توان نوع آن را  300و با کلیک بر روی آن و رمز  شود می دیده در باالی تراز  آبی رنگ به تاعبار یکی از این 

حالت برای کابرانی که گزارشات و سود تراز را دقیق می خواهند ، حالت لیست است و شما سعی کنید که نکته بسیار مهم : بهترین 

  عبارت باالی تراز بر روی لیست تنظیم شده باشد.

  : ثابت

 کارهای اجرت کنید می تعیین ادله سایر از و ویترین به نگاه با خود شما که است معنی این به اید کرده انتخاب را ثابت شما اگر

 سیستم در عدد این و می باشد(  متوسط طور به)   کار گرم هر برای فالن عدد پرادختی اجرت و درصد گرفتن نظر در با من موجود

 . دهم تغییر دوباره برنامه 53قسمت در را عدد این باره دو خودم تا بماند ثابت

 :اتوماتیک

  دریافت قیمت با متناسب  را  هرگرم برای اجرت فی متوسط عدد دهیم می اجازه سیستم به یعنی باشد توماتیک روی بر تنظیم اگر و

  موجود وزن با متناسب  دریافت اولین با  است تومان هزار ده مثال ساخته کارهای میانگین اجرت اگر یعنی،  دهد تغییر سازندگان از

 . دهد تغییر را قبلی عدد و بگیرد نظر در ساخته کار میانگین برای جدید عدد یک دریافت وزن و
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 : لیست

 لیست جدول روی از سیستم روش این دربهترین و دقیق ترین حالت است که به صورت پیش فرض روی این حالت تنظیم می باشد. 

 به را عدد و محاسبه دقت به را اجرتی های درصد هم و اجرت متوسط هم(  است رویت قابل برنامه 47 در که)  موجود های ساخته

 درست ها موجودی انزاو ریز هم تا داشت دقت باید حالت این در که است این مهم نکته ولی  دهد می ارائه دقیق کامال صورت

 . باشد درست خرید درصد و خرید فی هم و باشد

اصالح و جایگزین  برنامه ، 47در لیست اصلی ،  کارهای ساخته زمان دریافت کار از سازنده و درصد اجرت  توجه داشته باشید که 

 .گرددمی 

 

 

 . طال و سایر فلزات )متفرقه ، آبشده ، شرطی( )گرم(  : 10

 شده طالهای متفرقه ، آبشده و شرطی موجود در صندوق دیده می شود. 750در این ردیف جمع وزن تبدیل به 

بر روی این عدد ، ریز آبشده ها شامل وزن ، عیار و حسابی که از آن دریافت شده است دیده می شود و با زدن  Enterبا زدن  

Enter .روی هر کدام گردش آن طال دیده می شود 

 روز از تاریخ دریافت آن می گذرد. 7نکته : ردیف های با رنگ بنفش به معنی آن است که بیشتر از 
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 . ساخته موجود )گرم(  : 11

 کارهای ساخته دیده می شود. 750تبدیل به وزن جمع ردیف در این 

 کار سنگ دار، جمع وزن ترازویی در مقابل عنوان ساخته موجود، در صورت داشتن  750در صورت داشتن طالهایی با عیار غیر از 

 ، دیده می شود. Pع وزن آن ها با عالمت ودر صورت داشتن کار با پالستیک جم  S، جمع وزن آن ها با عالمت 

موجود به همراه مشخصات آن ها را  (کارهای ساخته)لیست  1بر روی جمع ساخته ها، جدولی باز شده که ردیف  Enterبا زدن 

و عمال جز موجودی ما محسوب خارج شده )با گروه امانی( )نزد امانی( کارهایی که به حساب امانی  2نمایش می دهد. ردیف 

 میشود.
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 :  ها )گرمی( جمع طلب و بدهی .12

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 

روی نام  Enterروی جمع هر کدام، لیست افراد و مانده گرمی هر یک از آن ها دیده می شود و با   Enterبا  افراد دیده می شود.

 هر کدام گردش آن حساب نیز  از ابتدا تا کنون دیده می شود.

ی گرم باشد به جهت متمایز بودن و مورد توجه قرار گرفتن ، آن عدد به رنگ بنفش دیده م 1000بیش از حسابی تذکر : اگر بدهی 

 .شود 
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 :  درصدهای ساخته طبق لیست )گرمی( .13

ی موجود در از کارها یکهر  درصدتعریف شده ،  47دی که در لیست با توجه به وزن موجود از هر نوع کار ساخته و مقدار درص

 . ودهمه آن ها در این قسمت دیده می ش محاسبه شده و جمع صندوق

 .کار ساخته تراز بر روی لیست تنظیم شده باشد درصدها را محاسبه می کندتذکر : این ردیف در صورتی که فی اجرت 

  د.نصحیح باش 47وزن ریز طالهای ساخته موجود ودرصد آن ها در لیست الزم است،  ه درست درصدهابنکته : برای محاس

 

 :  جواهر موجود و سایر فلزات )گرمی( .14

روی آن جدولی باز شده که مانند  Enterاین ردیف جمع وزن گرمی جواهرات موجود در صندوق را به ما نمایش می دهد. با زدن 

قسمت با همان مفاهیم می باشد با این تفاوت که جمع وزنی آن ها را نشان می دهد و با زدن  4)ارزش جواهر( دارای  9ردیف 

Enter وجود صندوق یا نزد )مخراجکار، آبکار یا امانی( دیده می شود.بر روی هر کدام ریز جواهرات م 
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 :  سرمایه اولیه )گرم( .15

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 

 ، ریز حساب ها دیده می شود.روی آن Enterبینیم که با زدن 
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 :  سرمایه اولیه پول )ریال( .16

 روی آن، ریز حساب ها دیده می شود.  Enterدر این ردیف جمع مانده ریالی حساب هایی سرمایه گذار ها را می بینیم که با زدن 

 قرار می گیرند.نکته : سرمایه گذاران مانند حساب های مشتری با توجه به طلبکار یا بدهکار بودنشان ، در ستون دارایی یا بدهی ها 

 

 :  باالنس گرمی )گرم(.17

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 

 یا به عدد صفر می رسیم یا زیر صفر که هنوز بدهکار می باشیم.گرمی مان را تسویه کنیم در انتها یا طالی مازاد خواهیم داشت، 

را از جمع ستون بدهی های گرمی مان کم  دارایی های ما در تراز جمع ستون گرمیِ باشد که اگر نحوه محاسبه به این ترتیب می

 ید.کنیم، به این عدد خواهیم رس

 :  باالنس ریالی )ریال( .18

بخواهیم تمامی طلب های ریالی مان را از اشخاص گرفته و در مقابل این بار به این مفهوم می باشد که اگر  17این ردیف مانند ردیف

مازاد خواهیم داشت، یا به عدد صفر می رسیم یا زیر صفر که هنوز بدهکار  پولتمامی بدهی های ریالی مان را تسویه کنیم در انتها یا 

 می باشیم.

به این ترتیب می باشد که اگر جمع ستون ریالی دارایی های ما در تراز  را از جمع ستون بدهی های  این ردیف نیز نحوه محاسبه

  کم کنیم، به این عدد خواهیم رسید. مان ریالی
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 باالنس ارزی 

تمامی در صورت داشتن مکمل ارزی و واحدهای ارزی دیگر ، باالنس ارزی محاسبه می شود . یعنی به عنوان مثال اگر بخواهیم با 

بدهکار می شویم به عبارت صفر شده و یا افرادی که مانده حساب ارزی داریم تسویه کنیم در انتها چه مقدار برای ما می ماند یا 

 دیگر که تفاوت جمع طلب های ارزی حساب ها از بدهی های ما به افراد می شود باالنس ارزی . 

 :  (گرمجمع وزن طالی در گردش ) .19

 .  گرمی اعداد ستون باال را می بینیم که عدد مقابل نیز همان مقدار استدر این ردیف جمع 

 :  جمع مبلغ در گردش )ریال( .20

 .  ریالی اعداد ستون باال را می بینیم که عدد مقابل نیز همان مقدار استدر این ردیف جمع 

 :  سوخت )ریال( -هزینه  .21

با گروه هزینه را می بینیم . این حساب ها قبال و هنگام ثبت سند تاثیرشان را ی یحساب هاریالی در این ردیف جمع مانده حساب 

 حساب هایدر لیست دارایی ها و  بدهکار حساب های روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از مانده آن ها در تراز نیز دیده می شود .

بر  Enterبا زدن  .هکار یا طلبکار ما محسوب نشده و سوخت می باشندولی در عمل بد طلب کار در لیست بدهی ها دیده می شوند

 روی مبلغ آن ریز حساب ها دیده می شود.

 :  سوخت طال و سایر فلزات )گرم( .22

با گروه هزینه را می بینیم . این حساب ها قبال و هنگام ثبت سند تاثیرشان را ی یحساب هاگرمی در این ردیف جمع مانده حساب 

.حساب های  بدهکار در لیست دارایی ها و حساب های روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از مانده آن ها در تراز نیز دیده می شود 

بر  Enterا محسوب نشده و سوخت می باشند. با زدن طلب کار در لیست بدهی ها دیده می شوند ولی در عمل بدهکار یا طلبکار م

 روی وزن آن ریز حساب ها دیده می شود.

 :  (ریال-سوخت )طلب / بدهی -هزینه  .23

در حساب افراد وارد کرده ایم دیده می شود .  ریالی و از ابتدا تا کنون ردیف هایی که از طریق طلب و بدهیجمع  قسمتدر این 

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 

Enter  بدهی وارد شده دیده می شود که با زدنو بر روی مبلغ آن ریز حساب هایی که در آن ها سند طلب Enter  بر روی هر

 کدام از نام ها ، ریز ردیف ها دیده می شود.
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 :  (گرم-سوخت طال )طلب / بدهی .24

در حساب افراد وارد کرده ایم دیده می شود . و از ابتدا تا کنون ردیف هایی که از طریق طلب و بدهی گرمی جمع  قسمتدر این 

آن ها در تراز نیز دیده می شود . با زدن  مقداراین سند ها  قبال و هنگام ثبت ، تاثیرشان را روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از 

Enter  که در آن ها سند طلب و بدهی وارد شده دیده می شود که با زدن  هاآن ریز حساب  وزنبر رویEnter  بر روی هر کدام

 از نام ها ، ریز ردیف ها دیده می شود.

 :  سوخت )افتتاحیه( -هزینه . 25

 وارد شده و در قسمت شرح افتتاحیه را انتخابو از ابتدا تا کنون ریالی ردیف هایی که از طریق طلب و بدهی جمع  قسمتدر این 

آن ها در تراز نیز  مقدارکرده ایم دیده می شود . این سند ها  قبال و هنگام ثبت ، تاثیرشان را روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از 

وارد شده دیده می با شرح افتتاحیه بر روی مبلغ آن ریز حساب هایی که در آن ها سند طلب و بدهی  Enterد . با زدن ندیده می شو

 ام ها ، ریز ردیف ها دیده می شودبر روی هر کدام از ن Enterشود که با زدن 

 :  سوخت طال )افتتاحیه( .62

وارد شده و در قسمت شرح افتتاحیه را انتخاب و از ابتدا تا کنون ردیف هایی که از طریق طلب و بدهی گرمی جمع  قسمتدر این 

آن ها در تراز نیز  مقدارکرده ایم دیده می شود . این سند ها  قبال و هنگام ثبت ، تاثیرشان را روی سود گذاشته اند و جهت اطالع از 

شرح افتتاحیه وارد شده  آن ریز حساب هایی که در آن ها سند طلب و بدهی گرمی با وزنبر روی  Enterدیده می شوند . با زدن 

 بر روی هر کدام از نام ها ، ریز ردیف ها دیده می شود. Enterدیده می شود که با زدن 

 :  سوخت )درصد( -هزینه  .72

بر  Enterدرصد ردیف های کار ساخته که از ابتدا تا کنون در حساب افراد وارد شده دیده می شود . با زدن جمع  قسمتدر این 

 بر روی هر کدام از نام ها ، ریز ردیف ها دیده می شود. Enterآن ریز حساب دیده می شود که با زدن  وزنروی 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 چاپ تراز

را زده یا بر روی آیکون پرینتر در پایین صفحه سمت راست ، کلیک F7برای چاپ کل تراز کافیست در گزارش تراز کلید 

 کنید.چاپ تراز به دو صورت است

 هاچاپ تراز بدون هزینه – 1

  هاچاپ تراز به همراه هزینه – 2
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 اری زریندغاز کار با نرم افزار حسابآچگونگی ایجاد تراز صحیح در 

 لیدر صورت تما یکه با مغازه حساب دارند )نام و نام خانوادگ ییافراد و طرف حساب ها یاز تمام یستیشروع ابتدا ل یبرا .1

) انتخاب گروه  میکن یم جادیبرنامه (ا 42  قیحساب )از طر کیافراد  نیا یتمام  ی، سپس برا میکنیم هیآدرس و تلفن( ته

 یم جادیگذار ا هیبا گروه سرما یحساب زیگذاران ن هیسرما ایگذار  هیسرما یقسمت مهم است ( و سپس برا نیدر ا زین حیصح

 .میکن

و  افتیدر یمنو 11 فیطلب )رد اییبده فیشده و از رد میکرده ا جادیکه ا ییوارد حساب ها بیز قسمت ثبت سند به ترتا .2

بابت انتخاب شود و اگر بستانکار  ی) اگر بدهکار بود منو رنگ قرمز  و بده م،یکنیرا وارد م یالیو ر یپرداخت (مانده گرم

 هیحساب افتتاح فیدو رد شود  و اگر طال بدهکار بود و پول بستانکار بود در قالب یبود  با فلش سمت چپ و راست منو آب

 یگذار هیو در پنجره باز شده حساب سرما میکنیرا انتخاب م هیافتتاح نهیوارد شود (  هر شخص سپس در قسمت شرح گز

 .شودثبت  زیگذار ن هیعدد  در حساب سرما نیتا  هم میکنیرا انتخاب م میکه قبال وارد کرده ا

موجود هر بانک در حساب ان بانک که قبال با گروه حرفه بانک  یعنیدیکن یباال عمل م هیمورد بانک ها درست مانند رو در

 . دیکن یگذار را انتخاب م هیو طرف مقابل سرما هیان حساب را بدهکار و در شرح افتتاح دیکرده بود جادیا

در جستجو عبارت  alt+f12ماتیاز قسمت تظ دیبرنامه طرف دوم را از ما نپرس هیکه هنگام انتخاب افتتاح ی) در صورت 

 (میکن یرا فعال م "طرف دوم سوال شود هیدر سند افتتاح " فیکرده و رد پیرا تا هیافتتاح

 زیگذار ن هیحساب سرما یعنیو در مقابل طرف دوم  ردیگ یاشخاص مانده حساب انها شکل م یتمام یبرا بیترت نیبد و

 .ردیگ یشکل م

 صفر باشد. دیبا یالیو باالنس ر یبرنامه ( باالنس گرم 111) گزارش  دیقدم حتما تراز را باز کن نیا انیمهم : در پا تذکر

 ردیشکل گ نیزر ستمیو درست در س یواقع یها یموجود دیمرحله با نیدر ا .3

 یبا اجرت و ف کیساخته به تفک یکارها ستی) که شامل ل میکن یم هیمغازه ته یواقع یها یاز موجود یحیصح ستیل ابتدا

 متفرقه و ابشده و وجه نقد و چک ها  و سکه ها (  زیو ر حیدرصد صح

 . میکن یم افتیگذار در هیموجود ها را از سرما نیو ا میشو یگذار  م هیسپس وارد حساب سرما 

 ستمیچک به س یرو خیچک با تار نیا دیو با دیکه از دسته چک خود قبال نوشته ا یشخص یچک ها یریحاال نوبت شکل گ .4

 .گردد یمعرف

 هیبه سرما یگذار در قالب خروج چک شخص هیاز قبل نوشته شده باشد الزم است که آن چک به سرما یچک شخص اگر

چهار خروج چک استفاده و پس از وارد کردن مبلغ و شماره  نهیو از گز دیگذار پرداخت گردد. منو درحالت قرمز قرار ده

ستم متوجه شود که چک از دسته چک مغازه نوشته شده و یتا س دیسمت چپ استفاده کن دیو ازکل دینزن  Enterچک  

بانک  ی) البته الزم است که قبال برا دیچک و بانک را انتخاب کن یرو خیباشد  و سپس تار یمربوط به چک اشخاص نم

 (دینیبانک ها ان بانک را بب یتا در منو دیکرده باش جادیحساب ا
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روز  2از  یعنیبه موقع )  ستمیس رایز دینباش دینگران فراموش کردن سررس گریشد د یمعرف یچک شخص ی: وقت1 تذکر

 ( دینما یم یاداوریامرا را  نیبه شما ا دیقبل از سررس

 دیصورت با نی، در ا دییپرداخت نما یچک شخص هایاز مشتر یکیبه  دیحساب ها خواست یریاگر بعد از شکل گ - 2 تذکر

 با روش باال ، پرداخت شود. یچک شخص نیدر حساب همان شخص ، ا

( 111در تراز  ) گزارش  یالیو ر یباالنس گرم دی، با نیموارد فوقدر برنامه زر حیدر صورت واردکردن اطالعات صح .5

 .دیریشرکت تماس بگ یصورت با کارشناسان امور حسابدار نیا ریباشد در غ یمعقول و واقع

 ریکدام عدد غ چیشما ه یالیو ر یشما به اندازه سود دوره شما باشد  و باالنس گرم یالیو ر یمجموع ارزش باالنس گرم یعنیمعقول 

 .مهم است اریقدم بس نیا ییشناسانباشد. یمنطق

برنامه (صفر 111جدول تراز )قسمت  نییقسمت صفر کردن سود در پا قیدر صورت درست بودن سود تراز آن را از طر .6

 .گردد  یصفر م یالیو ر یو باالنس گرم میکن یکردن سود تراز را انتخاب م

 شود  یبه حساب سود انباشته ارسال م یالیو ر یمانده باالنس گرم نکاریا با

 لحظه در ان قرار دارد ( نی) سود انباشته حساب است که سود مغازه تا ا

 شود. یم دهیعدد صفر د یالیو ر یدر قسمت باالنس گرم حاال

 . دیسند زدن را شروع کن یروال عاد دیتوان یتراز صفر م دنیدارد و پس د یادیز تینقطه تراز صفر گفته که اهم نیا به

المقدور  یطلب بابت حت نهیو از گز دیبزن نهیخود را با شرح کامل در حساب با گروه هز یها نهیحتما هز  : مهم تذکر

 مگر طلب بابت  دو طرفه دیاستفاده نکن

ها طبقه  نهیباشد تا در تراز در قسمت هز نهیحساب ها  هز نیکه گروه ا دیحتما مراعات کن نهیهز یحساب ها جادیدر ا و

 مظنه سیستم  صحیح تعریف شده باشد. رندیبدهکاران قرار نگ ستیشود و در ل یبند

 ای ارزی، قیمت دالر و ریت های مختلف صحیح وارد شده باشددر صورت داشتن حساب یا موجودی ه

 برنامه( 47وزن ، درصد و اجرت کارهای ساخته درست و واقعی تعریف شده باشد ) در قسمت 

روز مره در ان  یتا برداشت ها دیبا گروه متفرقه به نام او باز کن  یگذاران ( حساب هیسرما ایگذار )  هیسرما یضمن برا در

 . ردیحساب صورت پذ

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 

در  سود هر دوره مشخص باشد تا از روند سود در ماههای مختلف مطلع شوید در این صورت  هنگامی که در صفحه تراز هستیم ،

 و با انتخاب این قسمت صفحه جدید زیر باز می شود. که باشوددیده می ((صفر کردن سود تراز))  پایین صفحه و کنار سود کلی ،

Enter   سود تراز به حساب سود انباشته منتقل و سود گرمی و ریالی تراز صفر می شود . و کل سود های  روی گزینه  بله ، بر

 مغازه در یک حساب به نام سود انباشته منتقل می شود . 

 

 



140 

 

 برداشت پول از صندوق

 عمل نمایند . قیماً مستشرکا و یا افرادی که در مغازه کار می کنند و می خواهند از مغازه پول برداشت کنند باید به روش زیر

کنیم . برای این کار به برای برداشت پول از مغازه و صندوق ابتدا برای افرادی که اجازه  برداشت از صندوق را دارند حساب باز می

 کنیم:ترتیب زیر عمل می

 دهیم. کنیم و گروه آن را پرسنل قرار میابتدا یک حساب به نام شخص برداشت کننده باز می

 گذار قرار داد.توان گروه این فرد را گروهی غیر از پرسنل و سرمایه:  می 1نکته  

: جلوی نام و نام خانوادگی ، می توانید عبارت برداشت را بنویسید تا مشخص باشد این حساب برای برداشت ازصندوق  2نکته 

 است.
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  کنیم.را از حساب او خارج می شویم و مقدار پولی را که این شخص برداشت کردهسپس وارد حساب این فرد می

 
 

 سال چه مقدار از مغازه برداشت داشته است. 1ماه یا  3شود، در مدّت مشخص مثالً : با این روش مشخص می 1نکته 

تواند هر موقع بدهی خود را به شود و فرد برداشت کننده می: این حساب مانند یک مشتری بدهکار به مغازه فرض می 2نکته 

 پرداخت کند.مغازه 

 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 . 

زیر  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

 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 

د کنید .  سپس سندی را ثبت کنید ) از هر نوع که بخواهید ( حاال بگویید کدام یک از اعداد تراز باید تغییر کند آن ها را بنویسی

 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 . 

  در این قسمت کامالً مسلط باشید تا لذت کار با برنامه زرین چند برابر شود .تذکر مهم : حتماً سعی کنید 

 حتماً این تمرین را تکرار کنید تا برای هر سند جواب درست داشته باشید . 

 



142 

 

 تراز را ببینید .  -1

 سند را ثبت کنید.  -2

 ید.حدس بزنید که کدامیک از اعداد تراز عوض می شوند و اعداد جدید را روی کاغذ بنویس -3

 حاال تراز را نگاه کنید آیا همه اعداد تغییر کرده را درست گفته بودید .  -4

 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 .        

 (  1) مثال  

 بینیم.کنیم و تأثیر آن را در تراز میتراز را بهتر درک کنیم چند سند را وارد میبرای این که مفهوم 

 حتماً این مثال ها را با دقت بررسی کنید ، مطمئناً در یادگیری بخش  تراز  موثر است :

 شویم . ابتدا وارد حساب فردی می .1

 شود.گرم می 250کارها  فروشیم ) خارج می کنید ( که جمع اینقلم کار ساخته می 3به این شخص  .2

 باشد.می 93/124گیریم که معادل می 745گرم طالی آبشده با عیار  77/125سپس از این شخص  .3

 را فشار ندهید Enterکلید کنیم. بعد از اینکه سند ثبت شد و جدول موجودیها دیده می شود ،حاال سند را ثبت می .4

 خواهیم به بررسی موجودی بپردازیم.زیرا می

کردیم، اما بینید در قسمت باالی صفحه جدولی تشکیل شد، شاید تا به حال به این جدول توجه نمیور که میهمان ط .5

 دهد.های صندوق را بعد از ثبت هر سند ، نشان میاین جدول بسیار مهم است و موجودی

 پردازیم:حاال به بررسی این جدول می

بینیم و در های صندوق را قبل از ثبت سند میموجودی ردیف است. در ردیف اول 3ستون و  6این جدول شامل  .6

بینیم، یعنی چه قدر طال یا پول ردیف دوم موجودی صندوق پس از ثبت سند و در ردیف سوم، تفاوت این سند را می

وارد یا خارج شده است. به این نکته توجه داشته باشید قرمز به معنای خروج از صندوق و آبی به معنی ورود به 

 باشد .ق میصندو

پرداخت و گرم کار ساخته به فردی 250پردازیم ، در سندی که وارد کردیم حاال به بررسی سندی که ثبت کردیم می .7

 گرم طالی آبشده دریافت کردیم. 93/124

گرم بود و بعد از ثبت  23/602گرم شد یعنی قبالً  300کنید موجودی ساخته  ما همان طور که در جدول مشاهده می  ●

 گرم شده است.  23/352ند س

 شود ، چون دریافت شده است. گرم نیز طالی آبشده به موجودی ما اضافه شده که به رنگ آبی نشان داده می 93/124و●

 ایم.زیرا نه پول و نه چک دریافت و پرداخت نکرده ،قسمت پول و چک های صندوق تغییری نکرده است  .8

 ببینیم این سند در تراز چه تاثیری داشته است .شویم و تا وارد قسمت تراز میحاال  .9
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 ذوب طال

 هنگام باز کردن حساب برای ذوب ، گروه را حتماً )هزینه با ته حساب گرمی ومالی( قرار دهید.

توانید هنگام ورود طال، اگر عیار آن مشخص نیست طال را به صورت شرطی دریافت کنید و آن را به صورت شرطی به سایر شما می

راد پرداخت نمایید و وقتی جواب ری مشخص شود حساب افراد به اندازه  جواب ری  )با مشخص کردن جواب ری و به طور اف

 کند.اتوماتیک ( تغییر می

مانده حساب ذوب به این معناست که اگر در طول مدت زمان این حساب نزدیک صفر باشد طالهای متفرقه با عیاری که دریافت 

رد و اگر این حساب به تدریج بدهکاریش اضافه گردد بدین معنی است که شما دقت در دریافت طال ندارید و کنیم هماهنگی دامی

کنید ، به عبارت دیگر دقت الزم را ندارید و باید نسبت به دریافت طال دقت بیشتری داشته باشید و آن را با عیار باال دریافت می

 زیان آور باشد.  طالی متفرقه را محک کنید و ذوب ها برای شما

گردد ، یعنی شما دقت خوبی در دریافت طالهای متفرقه دارید اگر مانده این حساب بستانکار باشد و مقدار آن به تدریج  اضافه می

 و مشتری های شما نیز بسیار خوب هستند زیرا طالهایی با عیار مناسب و تمیز و درست دارند.

 کل برای شما سود آور بوده است  در
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 امنیت و بکاپ

  به  تا است کرده سعی و کرده درک را  اطالعات بودن محرمانه  اهمیت همواره که است افزارهایی نرم قویترین از یکی زرین

 . شود لحاظ  مهم بسیار امر  این  تا که کند اتخاذ را تدابیری  ممکن حالت بهترین

 این روی بر موجود های بکاپ و شده گرفته نظر در مطمئن بسیار قفل که بوده ای گونه به ، طراحی قبل سال  ها ده از دلیل همین به

 نیز دارند را زرین افزار نرم که شما دوستان برای حتی و ندارد دیگران برای ارزشی ، ها بکاب این از کپی و بوده کد صورت به قفل

 که)   رمز یا  قفل بدون شما بکاپ که ای گونه به ، رفته باالتر  ایمنی ، اخیر های ویرایش در و نیستند شدن باز قابل ها بکاپ این

 باز امکان و  است ممکن غیر نیز شرکت نویسان برنامه و متخصصان برای امر این حتی و  شود نمی باز(  گردد می تعیین شما توسط

 . باشد می پذیر امکان شما رمز با  فقط و  فقط اطالعات کردن

 از  ، یعنی  برنامه به ورود  رمز کردن فراموش  و  ان سرقت یا و  قفل  دادن دست از که باشید داشته زیادی دقت دلیل همین به

 . بود خواهد اطالعات دادن دست

 الزم و(  طرفه یک کدینگ دلیل به)   اید  نمی بر کاری ، شرکت  نویسان برنامه و پرسنل  دست از ،  باشید مطمئن فوق حالت در

 سیستم  وارد    حساب مانده صورت به و  مبدا و دستی صورت به مبدا اطالعات و شود تهیه جدید قفل یک و برنامه یک که است

 .شود جدید
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 راهنمای کلیدهای تابعی )میانبر(

 تعریف میانبرها بر روی صفحه اصلی برنامه

زدن حداقل کلید و بدون نیاز به وارد شدن از قسمت های  به قسمت مورد نظر و پر کاربرد با منظور از کلید میان بر رسیدن سریع 

 ) تذکر : اغلب کلید های میانبر ، روی صفحه اصلی برنامه فعال هستند ( می باشد.چند مرحله ای به بخش یا گزارش مورد نظر

 Ctrl+Insert یا 42  : جدید مشتری کردن اضافه

  Insert سپس 21 در مشتری انتخاب یا46 : مشتری یک مشخصات اصالح

 41یا  Alt + FF : مشتریان پرونده دیدن

 64یا  F9 : روزنامه دفتر

 23:  ها شرطی جواب کردن مشخص

   22 جواب ری :دیدن 

 28 : پول و چک ، متفرقه ، ساخته خروج و ورود گزارش

 F11 : گزارشات کلی

 F7روی صفحه اصلی برنامه( یا کلید  111) : تراز قسمت به شدن وارد

 Alt+H : شده حذف اسناد دیدن

 53 : طال فی تغییر

  Alt+B یا  63 : ( اطالعات از پشتیبان تهیه) گیری آپ بک

 24یا  Alt +E یا F8: آن های گزارش و ها چک بررسی قسمت

 15 : ها آن تغییر و تعقیب و نقد وجه و آبشده ، ساخته موجودیتغییر 

 F11 :) مانده مشتریها با تفکیک  و پرونده و ...(  مهم های گزارش

 Alt + M :دفتر حسابداری دوم یا ... محیط به انتقال

 14یا    Alt + Z  : گردش گزارش
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 F5 : گزارش پولی ها

  Alt + Zیا    14یا    18یا  Alt + Oو   Alt+0:   جستجو

 17 یا Alt + H : مشخص فاصله یک در مغازه عملکرد خالصه

 29 : موقت اسناد مدیریت

 19    : گزارش های تحلیلی ساخته

 31  : گزارشات مهم

 Alt+Q : خروج از برنامه

 Alt + E   یا     F3         : جستجو بین نام نقدی ها

 Alt+Uموجودی آبشده ها : 

  73یا    72یا  71یا   Alt+Jگزارشات و تنظیمات جواهر : 

 Alt+Pجستجو بین جوهرات : 

 Alt+Dقسمت مربوط به پاک کردن کل اطالعات : 

 Alt+Gگزارشات و تنظیمات قسط : 

 Alt+Lگزارشات مربوط به کار ساخته : 

 Alt + Cگزارشات مربوط به چک )روش جدید( : 

 F3گزارشات مربوط به نقدی : 

 13گزارش گردش ماهانه : 

 26مدیریت دفتر فی ساخته : 

 32نمودارها : 

 54برنامه و مدیریت کاربران :  تغییر رمزهای

 5Cتعریف ارز و تغییر برابری ارزها : 

 Ctrl+Bقسمت مربوط به بارکد و تنظیمات آن : 

 Ctrl + 1دریافت عکس از سرور : 

 Ctrl + 2ارسال عکس بر روی سرور :

 Ctrl + 3انتخاب مشتری از عکس :

 Ctrl + N     |     85 گرفتن ورژن جدید :

 Ctrl + Sتست سرعت محاسبات ، درج اطالعات و اینترنت : 
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 فصل ده

 (امکانات برروی سند ثبت شده)
 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

آن سندها را ثبت کرده باشیم،برای مثال آید  بر حسب مشغله ویا خستگی در سندهای خود اشتباه کرده باشیم و گاهاً پیش می

 را ورود کار ساخته زده باشیم و یا حتی ردیفی را از قلم انداخته باشیم و ... سند ورود ساخته را خروج و یا ورود مرجوعی

 ها ناچار به حذف و کجدداً وارد کردن آن سندها هستیم که خود وقت گیر و سخت است.که برای اصالح آن

مجدد باشد اشتباه خود را در برنامه برای چنین حاالتی امکاناتی در نظر گرفته شده است که بدون نیاز به حذف و سند زدن 

 جبران کنیم و سند را تغییر دهیم .

 را زده تا لیست امکانات برای شما نمایش داده شود. F10و یا پرونده بر روی سند مورد نظر کلید برای این کار در روزنامه 
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 :.قفل/باز کردن سند1

روی آن سند انجام بدهید و یا از حذف شدن آن جلوگیری خواهید تغییراتی این امکان زمانی استفاده میشود که شما دیگر نمی

 کنید.

 .تبدیل به سند ناتمام)موقت(:2

 کنیم.زمانی که میخواهیم سندی را پس از ثبت شدن دوباره در وضعیت موقت قرار بدهیم از این امکان استفاده می

آید تا کاربر آن سیستم متوجه شود که این پس از استفاده شدن از این امکان آن سند در روزنامه و پرونده به رنگ       در می

 داً موقت شده است.بعسند قبال ثبت شده است و 

 .انجام تغییرات بر روی سند:3

 کنیم.از این امکان استفاده میزمانی که بخواهیم شرح ، تاریخ یک ردیف و یا شماره سند را تغییر بدهیم ، 

 :های حذفینمایش ردیف.4

شتباه زده شده و سپس حذف ها بر حسب ادهد که آن ردیفگزارشی از ردیف سندهای حذف شده در آن سند را نمایش می

 اند را نمایش میدهد.شده

 .افزودن خطوط به انتهای سند:5

سندهایی را وارد کنیم ، می توانیم از این امکان استفاده کرد که سند را هرگاه بخواهیم بعد از ثبت سند بر حسب نیاز باز 

 دهد.های آن سند را میی افزودن و یا حذف ردیفموقت کرده و اجازه

 .انتقال به حساب دیگر:6

 ایم.و ثبت کرده اَ در یک حساب دیگر وارد کردهگاهی سندهای مربوط به یک حساب را اشتباه

ها در حساب جدید ،کل دهد که بدون حذف سندها و مجدداَ وارد کردن آناین امکان را می "گرانتقال به حساب دی"

های آن سند را به حساب مقصد انتقال دهید.ردیف  
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 :(97)مهر یا تبدیل ورود ساخته به ورود مرجوعی تبدیل ورود کارساخته به خروج و یا بالعکس.7

رجوع را ماگر در سندی اشتباهاً سندهای خروج کار ساخته را ورود کار ساخته زده باشیم و یا بالعکس و یا ورود 

های سندهای زده شده را حذف کنیم و مجدداً سندها را وارد سیستم ورود کار ساخته زده باشیم به جای این که ردیف

 استفاده کنیم.روش زیر توانیم از کنیم ، می

  "تبدیل به خروج و بالعکس "ی را زده و گزینه F10روی سند مورد نظر کلید یا پرونده  برای این کار در روزنامه 

ی مد نظر را انتخاب کرده تا آن کار انجام شود ، پس از انجام این کار را انتخاب کرده و متناسب با نیاز خود گزینه

شود تا برای کاربر قابل تشخیص باشد که گ بنفش نمایش داده میسندی که تغییر داده شده است در روزنامه با رن

 این سند ورود و یا خروج ساخته بوده که تغییر داده شده است.
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 :قدیمی کردن دفتر فی

به  یدر دفتر ف دیخارج نکن ایکه کار را مجدد وارد  یو تا زمان نیکردن کارها با اجرت ها تا قبل از ا زیکار متما نیمنظور از ا

ثبت  دیخروج را با اجرت جد ایکه شما سند ورود  یو زمان دهدیم رییتغ الیر 1را به  0 نیو آخر شودیم دهیرنگ بنفش د

 وارد شده است. دیشما مشخص باشد کار با اجرت جد یتا برا شودیم لیبه حالت و رنگ سابق تبد دیکن

 .میکنی( را انتخاب م یکردن دفتر ف یمی)قد 4 فیرا زده سپس رد 26برنامه  یصفحه اصل یرو نکاریا یبرا

 قدیمی کردن کارهای دفتر فی .1

 قدیمی کردن دفتر فی برای کار/گروه خاص .2

 تمامی کارهای موجود در دفتر فی تمامی حساب ها را قدیمی میکند. - 1

 در 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. – 2

 .وجود دارد زین تیقابل نیا شودیسال انجام م یابتدا ایو بستن دوره که معموال انتها  یگانی: هنگام انجام با کتهن
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 :حذف نام کارهای قدیمی و بدون کاربرد

برنامه( را شلوغ کرده را می  47ساخته ی قدیمی و بدون کاربرد و موجودی و گردش که لیست کارهای ساخته )منو  کارهای

 توان حذف کرد تا بتوان از شلوغ شدن لیست کارها و یا کاهش سرعت جستوجو جلوگیری کرد.

را   "ی ساخته بدون گردش از لیستحذف کارها"ی گزینه Alt + Lبرای این کار در صفحه ی اصلی برنامه از منوی 

ها را از لیست توان آندهد و با انتخاب کارهای بدون گردش میانتخاب میکنیم و سپس برنامه لیست کارها را نمایش می

 کارهای ساخته حذف کرد.

 

 :ساخته از دوره قبل کارهای حذف

موجودی اندکی هستند ، از دوره قبل و بعد از بایگانی ای که در لیست دارای آید که یکسری از کارهای ساختهپیش میگاهی 

توان کارها اند، برای درست کردن این مشکل میدر لیست هستند و بدون کاربردند و موجب سرگردمی و شلوغی لیست شده

 را به صورت دستی و تک تک حذف کرد ، که کار بیهوده و وقت گیری است.

که به صورت  "ساخته از دوره قبل  کارهای حذف "نظر گرفته شده است به نام در برنامه برای چنین شرایطی امکانی در 

 کند.اتوماتیک این کارها را از لیست حذف می

 "ساخته از دوره قبل  کارهای حذف "ی را زده و از منو گزینه Alt + Lی اصلی برنامه برای استفاده از این امکان در صفحه

 کنید.را انتخاب می
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 :ترکیب)آبشده(

هایی قدیمی تر هستند  را خارج کنیم همچنین دوست داریم که  قطعه های هنگام خروج آبشده ، ما دوست داریم اوّل آبشده

 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 

ی که به وسیله "ترکیب"( برای چنین شرایطی امکانی در نظر گرفته شده با عنوان   97در ویرایش های جدید زرین  ) آبان 

بخشد.در ترکیب ، با وارد کردن وزن مورد نظر ، سیستم با در نظر گرفتن مشکالت در این موضوع را برای ما سهولت میآن 

دهد که بر اساس اولویت قدیمی بودن تاریخ بوده و ها و وزن وارد شده ، پیشنهادهایی را ، نمایش میتاریخ دریافت آبشده

های انتخاب شده  ی پرداخت ، آبشدهدلخواه ما باشد.سپس با کلیک بر روی دکمهوزنی را پیشنهاد می کند که نزدیک به وزن 

 شوند.یکجا به حساب مورد نظر  خارج می

 .گزینه ترکیب در باالی لیست آب شده ها  ) هنگام انتخاب خروج آبشده ( دیده می شود 
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 چک)فروش طال(:

کنیم ، به این صورت وجه چک ، پولی کنیم از این امکان استفاده می هر گاه بخواهیم چک بانکی را دیافت کنیم و به میزان

را فعال کرده و پس از انتخاب بانک ، از شما منظه را گرفته و وجه چک را  "فروش طال"ی که در دریافت چک تیک گزینه

 وارد شده پولی میکند. :یبا مظنه

 

 نمایش جمع در گزارش تفکیک:

 داده نشود ، شینما " کیبا تفک هایحساب مشتر ستیل "جمع در گزارش  میخواهیم ازیبر حسب ن یگاه

 داده نشود؟ شیگزارش  ، جمع نما نیوجود دارد که در ا یامکان نیچن ایآ

 فعال کنند. ریغ ای، آن را فعال و  ازشانینسبت به ن هایدر برنامه اضافه شده تا مشتر میتنظ کیامکان در قالب  نیا بله،

را وارد  "شیجمع بدهکاران و بستانکاران نما یو گرم یالیر کیدر گزارش تفک"برنامه عبارت  ماتیدر تنظ نکاریا یبرا

   .میکنیم رفعالیداده شود آن را غ شیجمع نما مینخواه نکهیکرده و در صورت ا
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 ی زرّین:جستوجو در برنامه

 داده شده است ، این موارد عبارتند ازی زریّن سه مدل جستوجو بر اساس نیازهای کاربران قرار در برنامه

1 – Alt + O 

های سند از قبیل جستوجو به دو صورت معمولی و پیشرفته است که جستوجوی معمولی براساس یکی از مشخصه alt + oدر 

 دهد.یش میآن را جستوجو کرده و در صورت موجود بودن نما شماره فاکتور و مبلغ ، وزن

 ن شروط بیشتری را اعمال کرد تا بتوان به سند مورد نیاز دسترسی پیدا کنیم.توادر جستوجوی پیشرفته می

توان حداقل و حداکثر مقادیر وزن ، مبلغ ، شماره فاکتور ، فی روز را مشخص و همچنین  گروه ، در جستوجو پیشرفته می

 حساب ، تاریخ ، شرح و دریافت یا پرداخت بودن سند را مشخص کنیم

 

2 – Alt + 0 

آن را جستوجو کرده و در به دو صورت معمولی و پیشرفته است که جستوجوی معمولی براساس شرح  Alt + 0جستوجو در 

برای  توان جستوجو کرد.به عنوان مثالبه طور کلی هر آنچه در شرح ردیف است را میدهد.صورت موجود بودن نمایش می

 ی پاکت را وارد کنید.ای آبشده ، شمارهی چک را وارد کرد و یا برتوان شمارهمی جستوجوی چک
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توان حداقل و حداکثر مقادیر شماره فاکتور را مشخص و همچنین  گروه ، حساب ، تاریخ ، شرح و در جستوجو پیشرفته می

 دریافت یا پرداخت بودن سند را مشخص کنیم

3 – Alt + Z 

ها را در قالب یک جدول با قابلیت چاپ کاملترین جستوجو برای سندها با شروط مختلفی است که آن Alt + Zگزارش 

 دهد.نمایش می

 متنوع و وسیع است ، این شروط عبارتند از : Alt + Zهای ی شرطدامنه

 هاسند زمانی برای مشخص کردن مبدا و مقصد تاریخ -

 "در جستوجو نباشد شرح"ها شبیه شرح وارد شده باشد و یا با تیک زردن برای اینکه سندهایی که شرح آن شرح -

 ها دارای شرح وارد شده نباشد.برای اینکه سندهایی را جستوجو کند که شرح آن

 ها برای مشخص کردن یک یا چند حساب و یا گروهی از آن حساب کد / گروه -

 ر اینکه سندهایی که برای مثال کاربر دوم ثبت کرده باشد را نمایش دهد.به منظو کاربر ثبت کننده -

 برای مشخص کردن نوع سند که برای مثال ساخته ، متفرقه ، چک ، وجه نقد و ... باشد. نوع سند -

 برای مشخص کردن گروه طلب بدهی که برای مثال تخفیف ، درصد ، حواله ، قسط و ... باشد. گروه طلب بدهی -

 تعدادی ، بارکد ، سنگ و ... باشد. –برای مشخص کردن گروه ساخته که برای مثال گرمی ، سکه  تهگروه ساخ -

 بودن سندها و یا هردو پرداختو یا  دریافتمشخص کردن  -

 بودن سند و یا تمامی موارد تعدادیو یا  پولی،  گرمیمشخص کردن  -

 درصدو  فی،  عیار،  تعداد،  مبلغ،  وزنمشخص کردن حداقل و حداکثر مقادیر  -

به دو صورت  عیارو  فی،  درصد،  تعداد،  مبلغ،  وزن،  نام مشتری،  کد مشتری،  تاریخ ثبتمرتب سازی بر اساس  -

 نزولیو  صعودی
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ی اعمال سندهایی با ویژگی های وارد شده را نمایش پس از تعیین کردن شروط مورد نیاز با کلیک بر روی دکمه

  دهد.می
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شود که این جدول صفحه بندی شده و در ها سندها در قالب یک جدول نمایش داده میروط . اعمال آنپس از وارد کردن ش

 ها جابهجا شد.توان مابین این صفحهی قبل و بعد میشود و با کلیک بر روی دکمهردیف نمایش داده می 50هر صفحه 

 ها چاپ شود.ها به همراه جمع آناستفاده کرده تا تمامی ردیف F5برای چاپ گزارش از کلید 

همچنین برای دیدن ریز اطالعات ردیف سند اعم از زمان دقیق ثبت ، تاریخ سند ، ثبت کننده ، گروه ، نوع ارز ، تحویل 

را زده تا ریز اطالعات نمایش داده شود. Enterگیرنده و ... بر روی ردیف مورد نظر کلید 
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  نمایش ریز سند:
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 وجو چک: جست

 Alt + Cمدل قدیم برای دیدن این امکان از کلید -2مدل جدید -1ی زریّن دو مدل جستوجو برای چک وجود دارد در برنامه

 کنیم.استفاده می

توان با وارد کردن مدل قدیم : در مدل قدیم جستوجو به دو صورت معمولی و پیشرفته است که در جستوجو معمولی می – 1

ی ترین راه برای دیدن چک و گردش آن توسط شمارهی چک گردش آن چک را ببینیم . جستوجوی معمولی سریعشماره

 چک است.

 

توان مشخص کرد از قبیل تاریخ چک ، های بیشتری را میم است مؤلفهدر جستوجوی پیشرفته همانطور که از اسم آن معلو

، نام بانک ، نام بانک شخصی ، شمارهی چک و یا نوع موجود بودن چک در صندوق و یا نزد حساب بودن آن  ی مبلغ حدوده

 ها به مقصود مورد نظر برسیم.تا با این مؤلفه

دانیم و یا حتی ی آن را میچک را به خاطر نداریم و یا تاریخ آن و یا محدودهی جستوجو پیشرفته زمانی که برای مثال شماره

 کند.تر مینام بانک را به خاطر داریم و ... کاربرد دارد و کار ما را برای رسیدن به نیاز خو را آسان
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شروط و یا  اعمال یکسری،در قالب یک جدول با امکان جستوجو  هابرای چک مدل جدید:مدل جدید یک گزارش – 2

 است که شروط آن عبارتند از : هاها بر اساس نوع آنتفکیک چک

 حساب کدو  بانک نام،  چک شماره،  حساب نامجستوجو براساس  -

 چک مبلغحداقل و حداکثری  محدوده -

 مدت زمان مانده چک -

 تاریخمشخص کردن  -

 (شده پاس شخصیو  شخصی،  شده خرج،  موجودمشخص کردن نوع چک ) -

  چک تاریخو  حساب نامویا  کد،  مبلغ،  چک شماره،  روز ماندهمرتب سازی براساس  -

  



162 

 

 کارهای سنگی:

 .ها سنگ )کارهای سنگدار( باشدای که گروه آنگزارشی برای نمایش موجودی و ریز کارهای ساخته

این گزارش میزان موجودی کار ، وزن کل )وزن سنگ + وزن طال( ، وزن طال ، وزن سنگ ، ارزش سنگ و تعداد سنگ را 

توانید گردش آن کار می Enterدهد و برای دیدن گردش کار مورد نظر با زدن به صورت یک جدول برای شما نمایش می

 را ببنید.

 کنیم.را انتخاب می "ی سنگیکاره"ی گزینه Alt + Lبرنامه از منوی ی اصلی برای استفاده از این گزارش در صفحه

 

 تغییر اجرت و درصد کارهای بارکدی:

خواهیم فقط برای یک مشتری و آن کار درصد کار ، درصد سود و یا اجرت کار را گاهاً برای فروش کارهای بارکدی می

تغییر اجرت و درصد سود   "تغییر دهیم بدون اینکه مقادیر تنظیمات را تغییر دهیم. چنین امکانی در تنظیمات با عنوان 

 توان این مقادیر را در صورت نیاز تغییر بدهیم.است و با فعال نمودن آن می در برنامه قرار داده شده " کارهای بارکدی طال
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 )اشخاص،اسناد و محصوالت(طریقه ی عکس دار کردن

 عکس دار کردن  محصوالت:

را زده  F5 دیکار مورد نظر کل یساخته بر رو یکار ها یاصل ستیدر ل یکیعکس دار کردن قبال دو راه وجود داشت ،  یبرا

  میکرد یقسمت عکس ، عکس دلخواه را انتخاب م یو بر رو

محصول را عکس  نیبه زر لیارسال عکس از موبا شنیکیو به کمک اپل لیموبا قیبود که با عکس گرفتن  از طر نیدوم ا راه

  میکرد یدار م

هر محصول تا  یو ساده  برا عیسر اریتوان با روش بس یبه برنامه اضافه شد که م دیآپشن جد  کی 98-7-28 خیدر تار یول

 چهار عکس در نظر گرفت .

 یکار مورد نظر م یبرنامه (  و رو یصفحه اصل یبر رو 47 یعنیساخته )  یکارها یاصل ستیاست  ل یروش کاف نیا یبرا

 .   میزن یرا مctrl+shift دیو  کل میرو

 

 



164 

 

 

شود و عکس  یباز م در کامپیوتر عکس ها ریبر هر قسمت مس کیشود که چهار قسمت دارد . که با کل یباز م پنجره ای 

موبایل را به سمت  QRreaderاگر تصویر بر روی موبایل بود،در این صورت ،دوربین یا و میکن یدلخواه را انتخاب م

QRلمس کرده و عکس یا عکس های مورد نظر را انتخاب و در نهایت کد قرار داده و یک لینک باز می شود ؛لینک را 

 می فشاریم. را ctrl+sift دوباره در برنامهنیم ؛سپس ارسال را میز دکمه ی سبز رنگ

 
 

میتوان عکس مورد نظر را ،با کلیک بر روی دکمه ی بزرگنمایی،به صورت بزرگتر مشاهده   بزرگ نمایی:

 کرد.

 با کلیک کردن بر روی دکمه ی حذف،میتوان عکس مورد نظر را پاک نمود. حذف:

 با فشردن دکمه ی چاپ،میتوان عکس مورد نظر را پرینت گرفت. چاپ:

 با کلیک کردن بر روی چرخش، میتوان عکس مورد نظر را در جهت های مختلف،تنظیم نمود. چرخش:
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 عکس دار کردن اسناد:

را میزنیم و عینا مثل عکس دار  Ctrl+Shiftرا میزنیم و سپس بر روی سند مورد نظر ،  F9برای عکس دار کردن اسناد ،کلید 

 کردن محصوالت ،عمل مینماییم.

 

 عکس دار کردن اشخاص:

را ر برنامه میزنیم و کد یا نام شخص مورد نظر را وارد کرده و سپس اینتر را  46ن اشخاص ،ابتدا عدد برای عکس دار کرد

ها مورد نظر،یکی را برای عکس دار کردن از گزینه میزنیم و در پنجره جدید ، بر روی آیکون عکس کلیک کرده  و 

  انتخاب میکنیم.
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 مطابقت عکس محصول با خوده محصول

برنامه و ورود کار ساخته، مشاهده می شود که کار هایی که عکس دار شده ان،در این قسمت 21در قسمت  

 کنید.و شما می توانید کار هایی که عکس دار کرده بودید را مشاهده  نمایش داده می شوند.
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 (:47رنگی شدن لیست کارهای ساخته )

کنیم که کار مدنظر ما از کدام گروه اجناس است گرمی ، گاهی به علت تعداد زیاد کارها و حضور ذهن نداشتن فراموش می

 تعدادی ، سنگ و ... –سکه 

رده که با نگاه به آن ردیف ها را متمایز کبا کمک رنگ پس زمینه هر کار در جدول آن 47ی زرّین در لیست در برنامه

 تسخیص دهیم برای مثال کار گرمی یا تعدادی است یا خیر.

توان راهنمای کلیدها و رنگ ها را مشاهده کنید که برای مثال بدانید رنگ بنفش مالیم برای کارهای می F1با زدن کلید 

  تعدادی است و ...



168 

 

 ها به روش سریعیک/گروهی از حساب به پرداخت آبشده

های دریافت شده از گروه یا یک و یا چند حساب را به یک حساب پرداخت کنیم از این هرگاه بخواهیم برای مثال آبشده

 کنیم.امکان استفاده می

ها بر اساس گروه یا یک و یا چند حساب انتخاب شده، کار ما را در انتخاب آبشدها این امکان با فیلتر کردن لیست آبشده

را به منظور پرداخت آن فشار  Enterکافیست طبق روال قبل آبشده مورد نظر را انتخاب کرده و کلید کند و تر میآسان

 دهید.

 
 

 

. 
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 عکس دار کردن دفتر تلفن

دار کردن افراد در دفتر تلفن است که برای این کار کافیست در یک امکان جدید که اضافه شده است ، امکان عکس

است را در  T3افزودن اطالعات فرد عکس را از سیستم انتخاب کرده یا کد کنار آن را که برای مثال 

uploadhttp://livevitrin.ir/ دار شودوارد کرده تا آن شخص عکس 

 

 گزارش نمایش لیست افراد

ها را ها را در قالب یک گزارش ببینیم و اگر بخواهیم آنبرنامه تا بتوانیم افراد م مشخصات آن F3گزارشی در 

ز در این گزارش ببینیم و در هنگام آپلود آن را وارد کنیم. دار کنیم کد آنعکس  ها را نی 

  

http://livevitrin.ir/upload
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 چک ترکیب

های خود را به حسابی خروج بزنیم و برای مبلغ مد نظر باید چندین چک را خارج کنیم ، برای این کار خواهیم چکگاهی می

ها را ها مدنظر ما است را نوشته و تک تک آنها و جمع مبلغ آنهایی که راس آنهای صندوق آن چکباید از لیست چک

ت این کار زمان گیر امکانی را تحت عنوان ترکیب لحاظ کرده که در آن با وارد ی زرین برای سهولخروج بزنیم . برنامه

ها مثل اعداد وارد ها و میانگین راس آنهایی که جمه آنهای صندوق شما آن چککردن مبلغ چک و راس آن از لی چک

توانید به آن نظرتان است را میها که مددهد و شما هر کدام از آنشده و یا حدوداً نزدیک آن است را بشما پیشنهاد می

. با این امکان کندها را به آن حساب خرج میحساب پرداخت کنید و پس از این کار سیستم به صورت اتوماتیک آن چک

 شود و هم در وقت صرفه جوییهم این کار راحت و آسان می
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 هاها و چاپ آننمایش عکس

را  افرادو  اسناد،  ها)اشخاص(، مشتری ساخته کارهای،  بارکدی کارهای،  جواهری زریّن امکانی است که بتوان در برنامه

 دار کرد.عکس

 ربات تلگرامی شرکت زرین * 1000دار کردن سوال * عکس

فرمی طراحی شده تا این امکانات را ها ها ، چاپ و یا حذف آنها و امکاناتی از قبیل چرخاندن آنبرای مشاهده این عکس

 شما قرار دهد. در اختیار

ها در جدول به رنگ نارنجی است ، برنامه کارهایی که عدد آن 47برای مشاهده این فرم برای مثال در کار ساخته در لیست 

برای اشخاص و ... 21بر روی آن کلیک کرده تا فرم نمایش داده شود و این کار نیز در روزنامه و پرونده برای اسناد و در 

 وری است.قابل مشاهده و بهره 
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 هاپشتیبان گیری عکس

 ها ، افراد ، اسناد و ... فعالیت کرده و روز به روز برای راحتی کار دار کردن مشتریی عکسی زریّن اخیراً در حوزهبرنامه

 بخشد.مشتریان خود آن را بهبود می

 های سیستم افزایش یافته و بر حسب با حضور این امکان در برنامه و استفاده از آن ، بدیهی است که به مرور زمان تعداد عکس

 ها نیاز برای مثال تغییر ویندوز یا انتقال برنامه به کامپیوتر دیگر و از این قبیل موارد  ، نیاز به بک آپ گرفتن از این عکس

 شود.می
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 ن کار ساخته در سیستمعکسدار کرد

ها را آپلود کنید و ها در سیستم وجود دارند دیگر نیازی نیست که آنبرای عکسدار کردن کارهای ساخته زمانی که عکس

ی روی عکس کلیک کرده و گزینهها در بخش ویرایش کار سپس در برنامه دریافت کنید فقط کافی است در لیست ساخته

"Browse"  را زدخ و سپس از آدرس مورد نظر تا سقف چهار عدد عکس را انتخاب کرده وopen ها زنیم تا عکسرا می

 کنیم.افزوده شود و سپس تغییرات را ثبت می

 

 دریافت آبشده سرعتی 

کان برای ما را فعال کرده تا این ام "دریافت آبشده به صورت سرعتی )بدون انگ و بدون ادغام("در تنظیمات برنامه گزینه 

 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

ها از قبیل شماره تلفن ، موبایل و آدرس و .. را توان افراد و مشخصات آندر منو اصلی برنامه می F3با زدن کلید  در برنامه

که ارسال پیامک بخشی از  CRMی وارد و ذخیره کرد و در صورت اشتباه ویرایش کرد. با اقدامات شرکت زرین در حوزه

دفتر تلفن داریم که اگر خواستیم برای این افراد پیامکی به  این مورد است.به همین منظور برنامه نیاز به گروه بندی افراد در

ها از لیست ، کافیست گروه را مشخص کنید تا پیامک فقط برای صورت گروهی ارسال کنیم به جای انتخاب تک تک آن

 آن گروه و اعضای آن ارسال شود.

 مک کافیست ای گوه را انتخاب کنیم.ها و هنگام ارسال پیاایم به نام مشتریبرای مثال گروهی را اضافه کرده

 

 عکسدار کردن افراد

را زده و  browseتوان به هنگام افزودن آن فرد در سیستم بر روی عکس برای عکسدار کردن افراد در دفتر چه تلفن می

عکس مورد نظر را  http://livevitrin.ir/uploadعکس را از سیستم انتخاب کنیم تا آن شخص عکسدار شود یا از لینک 

  با کدی که کنار عکس نوشته شده ارسال کنید تا آن فرد در سیستم عکسدار شود.

 برای این فرد است و برای ارسال عکس این کد را باید وارد کنید. T16برای مثال در عکس باال کد 

شخص و یا در ویرایش این  F3که بخواهیم پیامک تبریک تولدبرای افراد )دفتر تلفن( نیز ارسال شود کافیست در *برای این

 به هنگام افزودن فرد کافیست تاریخ تولد وی را وارد کنید.

  

http://livevitrin.ir/upload
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 تغییر سربرگ و زیر نویس گزارشات

را جستوجو کرده و مقدار  سربرگ( عبارت +12Altبرای این کنار کافیست با مدیر سیستم وارد شده و در منو تنظیمات )

آن را با عبارت مورد نظر جایگزین کنیم.همچنین برای تغییر  عبارت زیر نویس هم به همین صورت عمل کرده و در 

 کینم.را جستوجو می زیرنویستنظیمات عبارت 

 گزارش گردش کار ساخته

گردش کار ساخته   (*A یعنیگزارش  نیآخر یو بر رو  میکن ی( را باز م یصفحه اصل یرو 19)  یلیتحل یگزارش ها

Enter اول ، کار  فیرد یشود که رو یصفحه باز م کیحال   میکن یرا مشخص م خیو تار یمشتر یو گروه ها  میزن یم

 یان و ف یگزارش وزن خارج شده و درصد ها نیشود . در ا یم دهیساخته د یمادر کارها یو گروها میزن یم Enterساخته 

ربات تلگرامی  1029)سوال شود . یم دهیفروش  هر مدل از ان گروه د  فیهر رد یرو Enterشود که با  یم دهیمتوسط د

 زرین(
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 جواب ریگیری

توانیم جواب ریگیری را از اینترنت دریافت سط آن میودر برنامه زریّن در بخش جواب ری امکانی جدید افزوده شده که ت

و در صورت وجود جواب آن ری ، مقدار عیار آن نوشته شده و در باالی فرم تاریخ ارسال ریگیری نیز نمایش داده  کنیم

 شود.می

شود و اگرکمتر از نکته: در صورت اینکه تاریخ ارسال برای بیش از یک ماه پیش باشد ، تاریخ به رنگ قرمز نمایش داده می

 شود.ییک ماه باشد به رنگ سبز نمایش داده م

 دهد.ها در صورت موجود بودن جواب آن را در جدول نمایش مینکته:دکمه دریافت جواب از اینترنت در باالی جدول آبشده
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 وجو جواهر با وزن و سنگ دلخواه جست

مثال آید بر اساس نیاز در لیست جواهرهای خود به دنبال جواهری با یکسری شرایط مد نظر بگردیم برای گاهی پیش می

دهد که با وارد باشد.این ویژگی این امکان را به ما می 65/2. تا /30باشد و یا وزن آن بین  "برلیان"جواهری که نام سنگ آن 

 های جواهر به کد آن جواهر برسیم.کردن این شروط در رابطه با سنگ

 

 نمایش گردش کارهای دفتر فی یک حساب

 ایمچه کارهایی را با چه مقدار وزن و یا تعداد خرید و فروش ویا مرجوع کرده اگر بخواهیم بدانیم که با یک مشتری خود

میزان خرید و فروش کارها را  توانیم از بخش دفتر فی یک حساب به قسمت گردش در باالی صفحه برویم تا بتوانیم می

 ریز گردش آن کار را با مشتری انتخاب شده مشاهده کنیم. Enterببینیم و با زدن کلید 
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 : گذشته سال40 در دالر قیمت

 سال     ،    قیمت تومان            سال     ،    قیمت تومان

1357  =   10    1383  =   874 

1358  =   14    1384   =  904 

1359   =  20    1385   =  922 

1360  =  27    1386   =  935 

1361  =  35    1387   =  966 

1362  =  45    1388   - 1000 

1363  =   58    1389   =  1100 

1364  =   61    1390   =  1800 – 1400 

1365  =   74    1391   =  1500-3800 

1366  =   99    1392   =  3300-3600 

1367  =   96    1393   =  3400-3550 

1368   =  120    1394   =  3150-3600 

1369   =  141    1395   =  3748-3425 

1370   =  142    1396  =  3800-4250 

1371   =  149    1397 -5000-18000 

                                                   1398 ....... =– 11000 

1372   =  180 

1373   =  263 

1374  =   403 

1375   =  444 

1376   =  478 

1377   =  646 

1378   =  863 

1379   =  813 

1380   =  792 

1381   =  799 

1382   =  832 
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 مکمل

  مشترکین 
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 مقدمه

       مکمل مشترکین چیست ؟

 باشد. یم یارکان نرم افزار حسابدار نیتر یاز اصل یکیمناسب  یداشتن خدمات نرم افزار

 یو تعهدات مال دینما یرا اعالم م یژگیو نیکار به کاربر خود ا یدرک کرده و از ابتدا امر مهم را نیا نیزر شرکت

بعد هر  یسال ها یو برا گانیرااول سال  یها برا شیرایو یکه خدمات  و ارتقا دینما یاعالم م وضوحبه  زیرا ن نآ

 نرم افزار خواهد بود.  نهیدر صد هز 10سال 

نار صفحه اصلی برنامه و به لحظه با داشتن اشتراک ، قیمت های لحظه ای طال، انواع سکه ، اونس ، دالر و ... را در ک

 خواهید داشت.

با  و به روز  دیجد یها شیرایخدمات و داشتن و تیاز اهمکرده و درک  حیصح امر را نیا نیاغلب کاربران زر البته

را از  یاز کاربران که معتقد هستند که در طول سال  خدمات خاص یبرخ یبرا یول بوده اند رایو رغبت پذ لیم

 است ! ادینکرده اند ، مبلغ اشتراک )ده درصد ساالنه ( ز افتیشرکت در

 نیا لیکه با تمام م یاز کاربران شتریب یدسته از کاربران و قدردان نیا یرغبت برا جادیا یدر راستا نیزر شرکت

مشترکان   اریرا در اخت نآو  دهیتدارک د نیمشترکان زر یمکمل ارزشمند و مهم برا کیاند  رفتهیموضوع را پذ

امکانات  یسر کی،  دیجد یها شیرایاز و یبهرمند وساالنه  گانیاز خدمات را یقرار داده تا عالوه بر بهرمند

و  دیرس  یمکمل به بهره بردار نیا  96در سال  که هقرار داد نیرا مکمل مشترک و نام آن ههم اضافه نمودم یتیریمد

 کاربران قرار گرفت . اریدر اخت

اشتراک  دیدر تمد ریباشد  و تاخ یم فیتخف 10از  یبه موقع خدمات اشتراک ساالنه بهرمند دیتمد یاز نفع ها یکی

 .خواهد داشت  یمدت عدم اشتراک را در پ یبرا ستمیس یارتقا نهینرم افزار  هز نهیدرصد هز 10عالوه بر 

 یبرا اشتراک ساالنه دیتمد یرغبت کامل براو  اقیباشد تا اشت یبه گونه ا نیمکمل مشترک یها تیجذاب میدواریام

 را بوجود آورد. نیزر زیکاربران عز یتمام

با  نیاز مکمل مشترک یو بهرمند دیجد یها شیرایو دریافت و گانیخدمات را  یاشتراک بهرمند در طول مدت 

ارتباط با مشتری و ) تعمیق   CRMو بهرمندی از قسمت مهم  ارزشمند اریبس یتیریمدای  و مشاوره  یها تیقابل

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 .

 یشود و برا یم دهیماندن چند روز از مدت اشتراک هموراه د ی، باق نیمکمل مشترک یمنو یدر باال

 . دییاشتراک اقدام نما دیمدت اشتراک نسبت به تمد انیقبل از پا دیقسمت با نیاز ا یبهرمند

 

حه در صورت داشتن اشتراک و اینترنت با کلیک بر روی گزینه مکمل مشترکین در صفحه اصلی برنامه و پایین صف

 می باشد:  ی زیر نمایش قیمت های طال، پنجره ای باز می شود که شامل سرفصل ها

 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 

  ساخته بارکدی ضعیف –جواهر 

 )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 
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 امکانات مدیریتی شامل :

 گزارش های تحلیلی مخصوص طالفروشان 

 مخصوص بنکداران طال گزارش های تحلیلی 

 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 

CRM ( ) شاملمدیرت ارتباط با مشتریان و برنامه ریزی منابع سازمانی : 

 سابقه خریدهای قبلی یک مشتری 

 ارسال پیام بابت اعتبار خرید 

 ارسال پیام به کاربرانی که اخیرا مراجعه نداشته اند 
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 و گزارش های ان  ارسال پیام به مدیر برای سندهای مشکوک 

 : همراه ویترین شامل 
 همراه ویترین 

 جواهر 

 کار بارکدی 

 )کار ساخته )سفارشی 

 ارسال تصاویر بر روی سرور 

 دریافت تصاویر از سرور 

 گزارش ها

 : جدید 17

به وسیله این گزارش میتوانیم گزارش عملکردمان شامل )ورود و خروج ساخته و مرجوعی به همراه جمع و میانگین  

ه اجرت و درصد، ورود و خروج متفرقه و آبشده، پولی ، چک ، وجه نقد و ... ( را در فاصله زمانی مورد نظر مشاهد

بر روی هر  Enterبه این ترتیب که که با زدن  بودن آن است چند الیه این گزارشویژگی  .کرد

و الیه های  Enterو در نهایت با زدن  ردیف می توان ریز ورود و خروج آن قسمت را مشاهده کرد

بعدی به ریز هر سند رسید . با انتخاب این گزارش ابتدا مشتری یا گروهی از مشتری ها را انتخاب می کنیم، در مرحله 

همچنین در جدول باز شده نیز می  بعد تاریخ مورد نظر جهت گردش را تعیین می کنیم تا گزارش نمایش داده شود.

 انتخاب کرد.مانند)امروز ، از اول سال یا تاریخ دلخواه( جهت سهولت تعیین تاریخ  ، محدوده تاریخ را F3توان با زدن 
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 کارنامه مشتری :

 هیمدت تسو نیانگیو م یآنها بررس هیزمان برگشت و تسو ، فاکتورها ، دهایخر یتمام قسمت نرم افزار نیدر ا 

، از شود یمشخص م یو درصد مرجوع هیمدت تسو نیانگیو م دیمقدار خر  یهر مشتر یو برا شدهمحاسبه فاکتورها 

و  یابیخود را از جهت نافع بودن ارز یهایمشتر دیتوان یشوند  و شما م یم سهیبا هم مقا هایمشتر یجهت ، تمام نیا

برای استفاده از این گزارش ابتدا گروه یا همه گروه ها را انتخاب کرده سپس جدولی باز می شود که . دیینما سهیمقا

و  فیرد ره یرو Enterبا زدن  همچنین هر حساب، وزن ورود و خروجی،مدت تسویه مانده و ... را مشاهده کردنام 

 شود . یم  دهید هیتسو یفاکتورها و چگونگ اتیجزئ یمشتر
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 :امتیاز و رتبه بندی مشتری ها 

امتیاز و رتبه بندی شده  . دراین گزارش به صورت کامال دقیق و هوشمنده مشتری های خوش حساب و بد حساب  

 متغیر زیر می باشد : 4مبنای محاسبه و اولویت ه رتبه بندی مشتری ها بر اساس 

 . مقدار سود آوری به ازای هر گرم4. مقدار مرجوعی 3. مدت زمان تسویه 2. مقدار خرید 1

را  ز و رتبه بندی مشتریامتیابرای استفاده از این قابلیت در قسمت مکمل مشترکین در منوی گزارش ها گزینه 

و سپس گروه مورد نظر یا همه آن ها را انتخاب می کنیم. جدولی باز می شود که نام مشتری ها بر  انتخاب می کنیم

اساس امتیاز، رتبه بندی و درگزارش مرتب سازی شده است .همچنین می توان نوع مرتب سازی را از منوی باال تغییر 

 داد .

می باشد تغییر داد. منظور از متغیر  2را که پیش فرض  درصد سود ماهانهش باز شده می توان در باالی پنجره و گزار

 2مورد فوق برای امتیاز و رتبه بندی، اگر ما به عنوان مثال سود آوری هر ماه را  4این می باشد که با توجه به محاسبه 

و ضرر هر شخص در ماه می باشد )مانند مرز تعیین ما جهت سود آوری  درصد سود 2درصد در نظر بگیریم یعنی 

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(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود با این عنوان ) سود یک گرم، رتبه و امتیاز  در قسمت پایین گزارش پیغام قرمز رنگی دیده نکته: ممکن است

کارهای  47مشتری ها به دلیل وجود خطای ساخته اجرت معتبر نمی باشد( . این خطا به این معنی است که در لیست 
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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 

ی درست مشتری ها ،اوزان و اجرت ها اصالح شده و ورود و خروج کارها بر اساس همان نام پرداخت شده سود آور

 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 

 د.انتخاب تعداد حساب ها این فرایند کمی زمان ببر

) درست  ارایه می نماید مشتری های شما را با دقت فراوان  نافع بودن این گزارش بسیار ارزنده و مفید می باشد و 

کدام دانش آموز خوب و کدام ها متوسط و کدام ها  ند یعنی مدرسه و معلم می دان  -مانند کنکور دانش اموزان 

ه دقت رتبه بندی می کند و در بسیاری موارد  نتیجه کنکور ضعیف هستند ولی رتبه کنکور جایگاه واقعی انها را ب

 تعجب برانگیز است ( برای معلمان و مدرسه 

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 .

کداران کاربرد  دارد و  برای نتیجه گیری صحیح ، حتما باید  در هنگام تذکر  مهم : این گزارش بیشتر برای بن 

برنامه همواره موجودی هر قلم کاال و فی  47فروش کارها با همان نام دریافتی خارج شوند و در نتیجه ، در لیست 

 باشد .و واقعی اجرت خرید و درصد اجرت ،  صحیح 
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 تغییر حساب ها و مانده ها :

افرادی حسابشان تغییر می کند که  مراجعه و یا دریافت یا پرداختی برایشان اصوال 

 ثبت شده است و معموال نباید فرد دیگری حسابش تغییر کند .

( یا ثبت و  حذف های  ناخواستهبرخی کاربران دقیق به منظور جلوگیری از اشتباه)

در این گزارش فقط افرادی دیده جلو گیری از سوء استفاده احتمالی نیاز به این گزارش دارند. 

 ه مغازه مراجعه داشته اند.یرا بمی شوند اخ

با  " : لیست حساب های تغییر یافته نسبت به یک زمان خاص"، بخش اول می باشد ردیفاین قسمت شامل دو  

ب ها را در استفاده از این قسمت می توانید در هر تاریخی که در جدول دیده می شود و با انتخاب هر ردیف ته حسا

روی هر کدام حساب هایی که مانده آن ها به نسبت تاریخ قبلی تغییرکرده   Enterآن زمان مشاهده کرد و با زدن 

 مشاهده کرد به این ترتیب که مانده قبلی، مقدار تغییر یافته و مانده جدید یکجا دیده می شود.

 

منظور از این امکان این است که شما به ازای هر بار استفاده  " لیست مانده مشتری در یک تاریخ خاص " بخش دوم 

  ، ته حساب ها را در آن زمان ) که تاریخ و ساعت آن مشخص می باشد( مشاهده کنید. 11fاز گزارش 
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 بررسی اوزان تکراری :

 شک می کنیم مبادا یک سند را دو بار وارد کرده باشیم ید آگاهی پیش می  

  است که مطلع شویم ایا یک طال  دو بار در سیستم وارد شده یا خیر؟هدف این گزارش این 

از این امکان مفید شما می توانید برای جلوگیری از خطای انسانی،اوزانی که تکراری ثبت کرده اید را در  با استفاده

توانید نوع جستجو یک تاریخ مشخص مشاهده کنید.با انتخاب ابن گزینه و تعیین تاریخ،پنجره ای باز می شود که می 

 روز تفاوت و اختالف بین  30را تعیین و فیلترکنید. )به عنوان مثال فقط در دریافت ها در 

  .باشد( 4/0دو وزن تکراری تا 
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 در نهایت با انتخاب اعمال شروط لیست اوزان تکراری با این شرایط نمایش داده می شود. 

 

 

 بارکدی ضعیف : –ساخته  -جواهر

 هدف این گزارش این است که کارهای ضعیف)جواهر / طال  ( و دیر فروش شناسایی شوند.

که  مورد استقبال  یینهاآو  آن رادهد و هم مقدار موجود  یگزارش هم گردش کار هر مدل ساخته را نشان م نیا در 

 دهد . ینشان م یقرار نگرفته اند را به رنگ  صورت

 ایو ثان مفروش داشته ای ٪10روز کمتر از  8خاص مثال  یشود که اوال در دوره زمان یم یتلق یبه کار فیکار ضع

 از طول دوره (  یمیاز ن شیب یعنیروز  گذشته باشد )  4از  شیکار ،  ب نیا افتیاز در دیبا

 مراعات شود  ریکارامد بودن گزارش دو نکته ز یبرامهم :  تذکر

 گرفته شود  ریروز اخ 10 ایهفته   کی یاست ) مثال برا دیدوره کوتاه مف کی یگزارش برا 

 دیبا همان نام دوباره خارج کن دیو کار را با همان نام که گرفته ا حیشما صح یساخته ها ستیل دیبا . 

 ردیف قابل انتخاب می باشد: 3با انتخاب این عنوان 
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 .با اعمال محدوده زمانی کارهای ساخته کم فروش نمایش داده می شود  : . گردش ساخته و کارهای ضعیف1 

 

 

:  در صورت داشتن کارهای بارکدی می توانید کارهای بارکدی کم فروش را با کارهای بارکدی ضعیف .2

 تعیین مقدار مرز بنجل )روز( را مشاهده کرد.
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انتخاب این ردیف و تعیین مقدار روز ، لیست جواهرات کم : در صورت داشتن جواهر و  با . جواهرات قدیمی بنجل 3

 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  

بر روی هر حساب جدول فروش ماه های همان حساب  Enterصورت جداگانه مشاهده و مقایشه کرد. با زدن 

نیز دیده می شود.  در باالی سمت راست صفحه باز شده نیز می توان سال جاری را به سال های قبل جهت 

در صورت نصب بودن نرم افزار اکسل گزارش  F7مشاهده تغییر داد. همچنین باکلیک بر روی گزینه اکسل یا 

 سل ساخته و ارسال می شود.خروجی با استاندارد اک
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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  

یا پرداخت در  را بر اثر دریافتت  افزایش یا کاهش ناگهانی  سود بسیار ارزشمند عل این گزارش سازد .

حساب هزینه ، ردیف طلب یا بدهی ، تفاوت اجرت یا درصد کار ساخته،تغییر قیمت طال یا دالر)در حساب 

 سازد.  مشخص های ارزی(، حذف سند و هر سند دیگری که باعث تغییر سود شود را

. سپس می توانیم با گذاشتن یا این گزینه و صفحه باز شده ابتدا محدوده تاریخ مورد نظر را تعیین می کنیمبا انتخاب 

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 

ا ریالی و یا ارزی)در صورت فعال بودن مکمل ارز( . در صورتی محاسبه سود هر ردیف به صورت گرمی باشد ی

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 

یف های زیان آور دود و تمامی ردیف سند هایی که باعث تغییر سود شده اند را نمایش می دهد . رباز می ش

، ردیف های سود آور به رنگ آبی و ردیف های بالاثر به رنگ سفید نمایش داده می شود. به به رنگ قرمز 

 د.این ترتیب خیلی راحت می توان به چرایی رسیدن سود تراز به هر مقدار را بررسی کر
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 این قسمت بیشتر مختص کارگاه های طال می باشدکارهای تلفیقی : 

 

 

توسط این قسمت می توانید متوجه بشوید که بر اساس درصد ، سندها و حذف   آمار زمان های ثبت و حذف :

) در  1های خود را در چه روزهایی درهفته و در چه ساعت هایی داشته اید. با انتخاب این گزینه و در ردیف 

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.

)ساعات مختلف ( و تعیین تاریخ مورد نظر، مشخص می شود که در ساعت های مختلف  2همچنین در ردیف 

 شته اید.ساعته تعریف شده است ( چند درصد ثبتی ها و حذفی ها را دا 3قسمت  8شبانه روز )که به صورت 

 ی آن ردیف دیده می شود.ریز حذفی هاEscبرروی هرکدام ریز سندها و با زدن  Enterبا زدن  نکته :

از آنجایی که وارد کردن طلب و بدهی در حساب ها حساس و تاثیر مستقیم بر سود و  طلب/ بدهی با تحلیل :

فزایش سود باشد این قسمت در زیان تراز دارند و همچنین می تواند باعث سردرگمی در علت کاهش یا ا

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 

طلب بدهی ها، افتتاحیه و درصد به صورت گرمی و  این گزینه و تعیین تاریخ جدولی باز می شود که جمع

ریالی دیده می شود.این قسمت نیز مانند بسیاری از گزارش های دیگر در مکمل مشترکین به صورت چندالیه 

 روی هر کدام، ریز سندها دیده می شود تا در نهایت به ردیف ثبت می رسیم. Enterمی باشد و با زدن 

ها مطرح است که کدام یک از برای فروشنده مسئلههمیشه این  ساخته:امتیاز و رتبه بندی کارهای 

 ، سودآورتر است و یا خریدار بیشتری دارد.کند کارهایی که خرید و فروش می

برای صنف طالفروشان هم است که بدانند از لیست کارهای موجود کدام یک سودآورتر بوده ویا  مسئلههمین 

ها.مسئلهمرجوعی نداشته و یا میزان مرجوع آن کم بوده و از این قبیل   

ی کارها دارند باید میزان برای اینکه متوجه بشیم کدام کارها در این دسته اند و امتیاز باالتری نسبت به بقیه

ها و ... را بدست بیاریم و محاسبه کنیم تا متوجه وش و خرید و میانگین خرید و فروش و میزان مرجوع آنفر

ای است.شویم کدام کارها امتیاز باالتری دارند ، که بسیار کار زمانبر و پیچیده  

ز بندی کند و در ی زرین چنین امکانی را دارد تا در قالب یک گزارش این کارها را دسته بندی و امتیابرنامه

 اختیار شما قرار بدهد.

 در این گزارش برنامه بر اساس پارامترهایی از قبیل 

 وزن خالص فروش 

 مرجوع 

  مرجوع( -خالص فروش)فروش 

 میانگین فی فروش 

 میانگین فی خرید 

 مدت برگشت کار 

 دهد.برسی این مقادیر به دو صورت صعودی و نزولی در قالب یک جدول نمایش میو 

  هاگزارشبرای اینکه از این گزارش استفاده کنیم باید اشتراک داشته باشیم و از مکمل مشترکین بخش 

 را انتخاب کنیم. "امتیاز و رتبه بندی کارهای ساخته"
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 انتخاب مشتری از عکس

کرده باشیم و نخواهیم  ای که اخیراً مراجعه داشته است ، در مراجعه بعدی نام وی را فراموشآید که مشتریگاهاً پیش می

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 

را انتخاب کرد و یا در صفحه اصلی  "انتخاب مشتری از عکس"توان از مکمل مشترکین موارد ، برای این موضوع می

ا فشار دهید تا این گزارش که شامل کد و نام مشتری به همراه عکس وی را به شما نمایش دهد ر Ctrl + 3برنامه کلید 

دهد و شما به اند را در اول گزارش نمایش میاین گزارش طوری طراحی شده است که مشتریانی که اخیراً مراجعه داشته

بروید و سندهای خود را طبق روال معمول ثبت  را بیابید و با دو کلیک متوالی به حساب وی توانید نام مشتریراحتی می

 .کنید
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 لیست عکسدار کار ساخته 

خاص گروه دهد که با فیلتر کردن های کارهای ساخته در سیستم که به شما این امکان را میگزارشی برای دیدن عکس

از بزگنمایی ، ویرایش ،  بارتندک بر روی آن از منوهای موجود که ععکس مربوط به آن گروه را مشاهده کنید و با کی

اید را عکس کارهایی که به آن مشتری فروخته و یا خریدهیک مشتری ها استفاده کنید و یا با انتخاب ردش و تمامی عکسگ

 (Ctrl + 4) مشاهده کنید.
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 های اسنادیست عکسل

تمامی اسنادی که عکسدار ی تاریخی خاص که گزارشی برای نمایش عکس اسناد گروه ، یک و یا چند مشتری در بازه

توانید عکس بزرگ شده . یا فاکتور آن سند و یا ها میدهد که با کلیک بر روی آناند در آن تاریخ را به شما نمایش میشده

 (Ctrl + 5 )های آن سند را ببینید.حتی دیگر عکس

 

 ( درآمد و هزینه های اجرتی ساخته : 3

وش کارساخته را مشاهده کنید و آن را به صورت جمع ببینید .  درآمد و هزینه در آمد و هزینه های حاصل از خرید و فر

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 .   

 و هزینه محاسبه با  ساخته کارهای های پرداخت و ها دریافت نمایش برایاشد که در واقع این گزارش در قالب جدول می ب

توان با یک نگاه جمع هزینه و درآمدهای خود را به دو صورت درصدی کاربرد دارد . که می و ریالی صورت دو به درآمد

 ریالی و درصدی بینید.
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 ( گزارش فروش یک دوره و موجودی :  4

گزارشی هستید که بخواهید در یک بازه مشخص تاریخی )یک دوره( ، نگاهی جامع از کارهای ساخته خود اگر به دنبال 

کنید و موجودی آن را در پایان دوره ببینید تا میزان فروش آن کار  هداشته باشید که موجودی آن کار را در اول بازه مشاهد

 ارهای خود را بیابید  و ...ترین کی مشخص شده را متوجه شوید یا پر فروشرا در بازه

 دهد ، عبارتند از :این یک بخش کوچک از این گزارش است دیگر مواردی که این گزارش به شما ارائه می

میانگین  -مرجوعی خرید  –خرید حاصل گرمی طی دوره  –میانگین اجرت درصد موجودی  -میانگین اجرت ریالی موجودی 

اجرت ریالی آماده  –موجودی گرمی آماده فروش  –میانگین اجرت درصد خرید طی دوره  -اجرت ریالی خرید طی دوره 

 مرجوعی فروش و .... –فروش خالص طی دوره  –اجرت درصدی آماده فروش  -فروش 

 به کمک آن نگاه کلی به این موارد داشته باشیم.بخش کلیدی دیگر این گزارش چاپ این موارد به صورت کار آمد است تا 
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 :  2 ( گزارش فروش یک دوره و موجودی  5

های مرجوعی ها ، ستون جداگانه ای است با این تفاوت که برای محاسبه میانگین "فروش یک دوره موجودی"همان گزارش 

 طراحی شده و محاسبه مختص به خو را دارد.

 

 ی ها طی یک دوره : ( گزارش فروش به مشتر 6

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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مرجوعی ، فروش خالص ، میانگین اجرت گرم، میانگین اجرت  های کارهای شما موارد :  وزن فروش ،که بر اساس مدل

 دهد.درصد و وزن موجود فعلی را در قالب ، چاپ جدولی به شما ارائه می

 

 

 

 عملکرد فروش و مرجوع ساخته روزانه طی یک دوره (  7

هر روز نمایش  است اما این گزارش آن را به صورت جمع در "2فروش یک دوره موجودی  "این گزارش همان گزارش 

 دهد(.دهد )بر خالف همان گزارش که بر اساس مدل کار نمایش میمی
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 ( افزایش روند مشتری ها  8

این گزارش برای مشتریانی که می خواهند بدانند در طی ماه های گذشته چند مشتری از گروه های مختلف برای برنامه 

مشتری ، سازنده ، بانک ، مشتری نقدی را در بر می گیرد و کد های تعریف کرده اند مفید می باشد . این گزارش گروه 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 .

 

 

 صندوق هر فروشنده  (9

گزارش برای مشتریانی بسیار مفید می باشد که با چند کاربر وارد برنامه می شوند بدین ترتیب این گزارش مدیریتی برای این 

مشتریانی بسیار حائز اهمیت می باشد که از مکمل شبکه زرین استفاده می کنند . به این معنی در این گزارش در یک تاریخ 

، متفرقه ، کارساخته و اجرت کار ساخته مطلع شوید و از میانگین کار ساخته ثبت مشخص می توانید از میزان وجه نقد ، چک 

 شده با هر فروشنده با خبر شوید و جمع کل را در قسمت پایینی جدول مشاهده کنید .

را در روی هر فروشنده  می توانید تمامی سند های ثبت شده در آن تاریخ انتخابی  enterالزم است بدانید که با زدن کلید  

 قالب گزارشی با قابلیت چاپ مشاهده نمایید .  
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  ها(گزارش خرید و فروش سکه10

را  نرمهای باالتر و یا پایین تر از گوید تعداد خریدگزارشی برای نمایش خرید و فروش سکه با دو ستون کارآمد که می

 دهد.نمایش می

ی درصد نرم باالتر و یا ها که به اندازهبالغ خریدها و فروش( ، برای محاسبه م3نرم : نرم یک درصد است )پیش فرض 

توان گفت که برای نمایش تعداد کارهایی که به تر از میزان میانگین مبلغ خرید و یا فروش باشد.به صورت کلی میپایین

 ته شده باشد.تر از مبلغ خرید و یا فروش ، خریداری و یا فروخ)پیش فرض نرم( باالتر و یا پایین %3ی اندازه

موارد قابل مشاهده در این گزارش عبارتند از :تعداد خرید ، فی میانگین خرید، تعداد فروش ، فی میانگین فروش،  باالترین 

 تر از نرمخرید ، ارزانتیرین خرید ، تعداد خرید باالتر از نرم، تعداد خرید پایین

دهد بعالوه نمایش سود قطعی و سود مانده و فروش را نمایش میاین گزارش نیز تعداد ، فی میانگین،جمع مبلغ کل خرید و 

 دهد.سود کلی را نیز نمایش می
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 ها و دفتر فی سازندگانتحلیل دریافت (11

های سیستم  بعالوه وزن آخرین دریافت و خالص دریافت برای هر های سازندهها و مرجوعیگزارشی مربوط به دریافت

 دهد.اطالعات را نمایش می ریز Enterسازنده و با زدن 
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 مغایرت درصد و فی( 12

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 

 ده است. ، اضافه ش47ی مغایرت در فی و درصد سند با فی و درصد موجود در لیست 

محاسبه ی "گزارش مغایرت برای فروش، خرید، مرجوع فروش و مرجوع خرید به صورت جداگانه وجود دارد. در 

فی پایه هر  47در محاسبه ی مغایرت فروش عالوه بر فی فروش موجود در لیست  "47مغایرت بر اساس لیست 
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فی سند کمتر از فی فروش لیست به عالوه  حساب نیز در محاسبات در نظر گرفته شده به طوری که در صورتی که

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.

 

 رسیدن به پرونده از بارکد فاکتور  (13

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 

، یک بارکد نیز تولید می شود که می توان این بارکد را هر فاکتوری که در زرین چاپ می شود فاکتر می باشد .به همراه 

روی فاکتور به چاپ رساند . شما می توانید توسط یک بارکد خوان یا نرم افزارهایی که قابلیت خواندن بارکد را دارند  بارکد 

برنامه از طریق این بارکد به  تولید شده روی فاکتور را بخوانید و شماره بارکد را به این قسمت برنامه بدهید حال می بینید که

 پرونده می رسد . 

 

 

 ( مراجعه کنندگان به مغازه14

بر  enterهای سیستم و تعداد سندهای مربوط به هر شخص و با زدن های مشتریگزارشی برای نمایش کل خریدها و فروش

 دهد.های سند های مربوط به آن سند را نمایش میروی هر مشتری نمایش ریز سندهای آن و سپس ریز ردیف
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 ریتی امکانات مدی

 

گزارشی تحلیلی  مخصوص فروش طالفروشان است که به کمک آن گزارش های تحلیلی مخصوص طالفروشان : 

فروشنده هایمان، میران سود آوری یا احیانا ضرر کارهای می توان فروش کارهای ساخته توسط هر کدام از 

 به همراه شروط مختلف دید و مرتب سازی کرد. ساخته در زمان معیین
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ماه اخیر( سپس پنجره  3برای استفاده از آن ابتدا بین مقدار ماه ها ، فاصله زمانی را انتخاب می کنیم ) به عنوان مثال 

سازی که بر چه اساس باشد را انتخاب می کنیم که عنواین آن ها از مشخص  ای باز می شود که نوع مرتب

)گزارش با  با شروط دلخواه ( 1می باشد در غیر این صورت برای اعمال شروط به لحظه در گزارش، گزینه 

شروط مختلف مانند فروشنده ها ، مدل کار در این مرحله پنجره ای باز می شود که  .را انتخاب می کنیم

 ته )پیش فرض همه مدل ها( محدوده وزن ، محدوده درصد را مشخص می کنیم.ساخ
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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 

شده باشد  ارزان فروخته شده است و در گزارش با رنگ زرد متمایز می شود و اگر باالی درصد گران تعیین

 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 

 ول نیز می توان نوع مرتب سازی را تغییر داد.ها ، درصد میانگین و کل سود و ... دیده می شود. در باالی جد

بر روی هر کدام ریز فروش آن ماه به همراه مقدار وزن، نام خریدار، مبلغ کل ، درصد و مقدار سود  Enterبا زدن  

دیده می شود . همانطور که توضیح داده شد رنگ زرد در هر ردیف به معنی فروش با درصد سود کمتر از 

بر   Enterهمچنین با زدن  رنگ سبز به معنی فروش باالی درصد تعیین شده می باشد.مقدار تعیین شده و 

 روی هر ردیف نیز می توان ریز آن سند را مشاهده کرد.
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این گزارش هم مانند تحلیلی مخصوص فروش طالفروشان است که به گزارش های تحلیلی مخصوص بنکداران طال  : 

ساخته و سود آوری بر اساس اجرت و درصد در فاصله زمانی مشخص را کمک آن می توان فروش کارهای 

با انتخاب این ردیف ابتدا تاریخ و گروه های مورد نظر را مشخص می کنیم، سپس گزارش ماه   مشاهده کرد.

های مختلف به ترتیب که مانند گزارش قبلی چندالیه است ساخته می شود، همچنین در باالی پنجره گزارش 

 می توان شروط دلخواه را به لحظه تعیین کرد. F6بر روی گزینه شروط یا زدن کلید با کلیک 

 

در گزارش تحلیلی برای فروش و کارهای جواهر گزارش های تحلیلی مخصوص بنکداران و فروشندگان جواهر : 

قیمت است که به کمک آن می توان فروش کارهای جواهر و سود آوری بر اساس قیمت به اصطالح مایه و 

با انتخاب این ردیف ابتدا تاریخ و گروه های مورد نظر را   فروش در فاصله زمانی مشخص را مشاهده کرد.

مشخص کرده، سپس شروط را تعیین کرده و گزارش ماه های مختلف به ترتیب که مانند گزارش قبلی 

ینه شروط یا زدن کلید چندالیه است ساخته می شود، همچنین در باالی پنجره گزارش با کلیک بر روی گز
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F6  می توان شروط دلخواه را به لحظه تعیین کرد. همچنین رنگ زرد در هر ردیف به معنی فروش با سود

بر   Enterکمتر از مقدار تعیین شده و رنگ سبز به معنی فروش باالی درصد تعیین شده می باشد با زدن 

 روی هر ردیف نیز می توان ریز آن سند را مشاهده کرد.

این گزارش مخصوص خرید و فروش آبشده و پولی کردن زارش های تحلیلی مخصوص خرید و فروش آبشده : گ

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 

بر  Enterمشاهده کرد. همچنین با زدن  ، مظنه گرانترین خرید و ارزان ترین فروش ، تفاوت آن ها و سود آوری را

روی هر کدام ریز آن روز نمایش داده می شود که در باالی پنجره باز شده نوع ترتیب نمایش را نیز تغییر داد. رنگ 

درصد باالتر بوده است و رنگ زرد به  10 سبز در این گزارش یعنی قیمت خرید در آن روز از مظنه روز با اختالف

 درصد از قیمت خریدمان می باشد. 10ت فروش در آن روز پایین تر معنی اینکه قیم

 
 

با استفاده از این گزارش می توان سود آوری که گزارش های تحلیلی مخصوص سکه فروشان و کارهای تعدادی : 

از فروش سکه ها و کارهای تعدادی داشته ایم را مشاهده و ارزیابی کنیم. مبنای محاسبه سود آوری بر اساس 

نیز به روز  47فاوت قیمتی که برای هر عدد کار تعریف کرده ایم )در هنگام ورود با قیمت جدید در لیست ت

می شود( و قیمت فروش می باشد.برای استفاده از این گزارش پس از انتخاب این عنوان و تعیین تاریخ جدول 

فروش هر مدل به همراه جمع گزارش باز شده که اساس آن مانند گزارش قبلی می باشد و تعداد خرید و 

بر روی هر کدام ریز آن ها دیده می شود . مفهوم رنگ سبز و زرد  Enterفروش دیده می شود که با زدن 

 نیز مانند قبل همان تفاوت قیمت خرید و فروش می باشد
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ولی از لحاظ این قسمت بسیار مفید برای زمانی است که به طور واقعی و اصتقسیم حساب سود انباشته بین شرکا : 

مظنه ،  متیتراز ق یارد تراز شده و در باالموجودی و تراز و سود پیش می رویم .الزم است قبل از هر چیز و

 باشد. حیالر صحداجرت و  یف

  .شده باشد می، تنظ ستیاجرت ساخته  در حالت ل یف میکه تنظ دیدقت کن 

چک و وجه نقد   لیاز قب  هایموجود یتراز  ) که شامل حساب افراد و تمام یها فیمهم است که تک تک رد اریبس

 یباشند  و برا یو واقع حیو سکه و ...( صح یعدد یمتفرقه و ساخته و جواهرات و کارها یها یو طال

دهنده   لیموارد تشک زیو ر  میزنب enterهر کدام  از اعداد جدول تراز  یبهتر است که  رو شتر،یب نانیاطم

 .  میبودن ، مطمئن شو یو از صحت و واقع میرا از نظر و ذهن بگذران

 47به اصالح  در قسمت  ازیباشند و در صورت ن حیبهتر است اجرت ها و درصدها صح زیساخته ن یکارها یبررس در

 . میرا اصالح کن مشخصات، آن  فیهر رد یرو f5 دیبرنامه و زدن کل یصفحه اصل

شود   یم دهید زیباالنس ن نیو مقدار ا یتراز سمت چپ ، عبارت باالنس ارز یدر باال یصورت داشتن حساب ارز در

 دهنده ، کنترل شود . لیعدد ، صحت موارد تشک نیا یبر رو کی، حتما با کل

 

 به دقت انجام شود :  ریمرحله ز 5بودن همه اعداد تراز  ،  الزم است که  حیاز صح نانیاز اطم پس

 : ی.  صفر کردن باالنس ارز1

کرده و به  جادیا یگذاران ( با مانده دالر هیسرما ایگذار )  هیحساب به نام سرما کی یصفر کردن باالنس ارز یبرا

تا  میکنیو قرمز بود بدهکار م یبود آن را طلبکار کرده و اگر منف یاگر مثبت و آب یهمان مقدار باالنس ارز

 صفر شود. یباالنس ارز

 : نهیهز یصفر کردن حساب ها. 2

 شود ( یم دهیصفر گردند ، د دیکه با یینام حساب ها  Enterتراز  با زدن  23و  22 یها فی) رد

 . صفر کردن سود تراز و ارسال آن ، به حساب سود انباشته 3

 تراز ( نییقسمت صفر کردن سود تراز در پا یرو کی) با کل

شرکا و  فیگذار ، و تعر هیبا گروه سرما«  نشده ها  ینیشبیو پ  اتیمال رهیذخ»حساب به نام  کی جادیا.4

 ها  درصد سود هر کدام از آن
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بر روی افزودن سهامدار شرکا  نیسود انباشته ب میو قسمت تقس نیمکمل مشترک تیریدر قسمت مد.5

 کلیک می کنیم

 یقدم سود انباشته صفر م نیو با ا میکن یم کیشرکا کل نیسود ب میقسمت تقس« ثبت اسناد »  یحال بر رو 

به حساب  زیگذاران ن هیسرما  یشود و حساب برداشت ها یم دهید یسهم و کیگردد و در حساب هر شر

 حواله شود . زی، ن یا هیسرما یها

 صفر خواهند بود  ریموارد ز  دیدوره و شروع  دوره جد انیپا یبرا بیترت نیا به

 برداشت  یها حساب • نهیهز یها حساب •سود انباشته  حساب • یالیر باالنس • یگرم باالنس • یارز باالنس

 

 ارسال گزارش بر روی موبایل : 

 لینک کمک به و تلگرام بدون  ویژگی این اکنون ولی بود شده ایجاد برنامه در تلگرام کمک به قبال گزارش ارسال

  است پذیر امکان زیر

 گزارش ارسال قسمت سپس ، گیرید قرار مدیریتی امکان در و مشترکین مکمل قسمت به ابتدا گزارش دریافت برای

 .  کنید انتخاب را نظر مورد گزارش سپس و شود انتخاب موبایل روی بر

  شود می دیده « شد انجام موفقیت با گزارش ارسال پیغام»

 .گیرد می قرار وب فضای در و ساخته گزارش حاال .شود می دیده نیز عبور رمز و زرین کد آن زیر در و

 خود محل در را عدد دو این لینک اجرای از پس و بفرستید خود مشتری برای اآن ر یا و  بروید را زیر لینک به حال

  . ببرید لذت ان از و ببینید موبایل روی را گزارش  و کنید وارد
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 خطایاب 

اخطار  یاز چراغ ها کی چیه یدر حالت عاد یعنیشما هستند ،   لیپشت آمپر اتومب یدرست مانند چراغ ها ابیخطا

روشن باشد و  دیو ... نبا کی، باد الست اتوری،  باز بودن در ها ، اب راد ی، ترمز دست یمنی،  کمربند ا نیبنز

و در  دیرا رفع نما تا آن ندیبب یصورت بصر بهموضوع را  نیروشن شود ، بهتر است که راننده ا یاگر چراغ

 شود . یحالت چراغ خاموش م نیا

وجود دارد تا  یبرنامه قسمت یشده و در سمت چپ صفحه اصل یموضوع طراح نی، هم نیزر دیجد یها شیرایو در

دهد و  ینشان م یامر خطا را به صورت بصر نیا ستمیشود ، س یروند کار شما منجر به اشکال  یلیاگر به دل

و در صدد از  دیشو یرا مطلع م قیعلت دق نیشود که با مراجعه به قسمت مکمل مشترک یچراغ روشن م کی

در قسمت خطاها  یچراغ چیروال خواهد بود و ه یشما رو ستمیس تیو در نها دیشو یبردن اشکال م نیب

 خواهد رفت . شیبدون اشکال پ ستمیروشن نخواهد ماند و س

 

 

 

چنانچه یکی از خطاها روشن شد ، نسبت به آن حساس باشید و سعی کنید علت را مطلع و در صدد نکته مهم : 

ن خطا را رفع کنید ، در این آخاموش کردن آن خطا باشید و اگر نتوانستید به کمک قسمت خطایاب ، 

 صورت از کارشناسان شرکت کمک بگیرید.
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متعارف جواهر می باشد و به طور خودکار ردیف سندهایی این قسمت مخصوص قیمت های نا قیمت های نامتعارف : 

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( 

و  دیو سر رس دیپرداخت کرده ا ای افتیدر یچک جهت پول کیاست که شما  یمعن نیخطا به ا نیا پولی چک :

 . دینکرده ا یچک را پول نیاز آن گذشته است و شما هنوز ا ایو  دهیرس زین یموعد پول

چک خاص وارد حساب شخص مورد  کیکردن  یپول یبرا. دیکن یچک را پول نیهم دیخطا با نیبردن ا نیاز ب یبرا

 ی( پول3 نهیگز یو فروش( را انتخاب کرده و در صفحه بعد دی)خر یپول نهیگز 7 فیدنظر شده سپس از ر

را انتخاب  میکرده بود افتیدر یچک مورد نظر را که قبال بابت پول یچک را انتخاب کرده و در پنجره بعد

شده و  یچک پول نیآن ا نییکه با تع خواهدیرا از ما م یمثقال طال جهت پول کیبرنامه مظنه  سپس .میکنیم

 .شودیحذف م زیخطاها ن ستیاز ل

که با   روز از دریافت آن می گذرد و جواب آن هنوز وارد نشده 10در صورت داشتن طالی شرطی که طال شرطی: 

 کلیک بر روی این گزینه ریز آن ها نیز دیده می شود

گذشته و هنوز خرج نشده است. که با روز از دریافت آن  30در صورت داشتن طالی آبشده جواب دار که آبشده : 

 کلیک بر روی این گزینه ریز آن ها نیز دیده می شود

روز می گذرد و هنوز خرج نشده است  10در صورت داشتن چک در صندوق که از تاریخ روی چک بیش از  چک :

 که با کلیک بر روی این گزینه ریز آن ها نیز دیده می شود

دی یک یا بعضی ازکارهای تعدادی منفی می باشد)خروج بیشتر از ورود( که با به این معنی است که موجوسکه : 

 کلیک بر روی این گزینه ریز آن ها نیز دیده می شود

  در صورت منفی بودن موجودی پول نقدی یا در صورت داشتن ارزهای دیگر در تراز )خروج بیش از ورود(نقد : 

 ولی نیز دیده می شودکه با کلیک بر روی این مقدار منفی آن واحد پ

این خطا ظاهر می شود   در صورت منفی بودن وزن یک یا چند مدل کار ساخته )خروج بیش از ورود(ساخته منفی : 

 که با کلیک بر روی این گزینه ریز آن کارها نیز دیده می شود

برنامه  47اخته در در صورتی که فی یا اجرت کار ساخته ورودی در سند با لیست اصلی کارهای سساخته اجرت : 

 یکسان نباشد که با کلیک بر روی این گزینه ریز آن کارها نیز دیده می شود
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شما  یاب شده ها ستیگرم  در ل کی کیکوچک   نزد یتکه ها یاست که تعداد یمعن نیخطا به ا نیاتکه ری : 

 یخطا بیترت نیخارج شوند و به ا یر یحساب به نام پاکت ها کیقطعات در  نیا یشده و بهتر است که تمام ادیز

 رود  یم نیمذکور از ب

ها را  نآ دیشود و هر زمان بخواه یو نگهدار یپک با وزن کل بسته بند کیدر  زین پاکت ها نآ ی: طالها تذکر

 ایو در حساب ذوب  دیکن افتیوزن را از ان حساب در نیصورت  ا نیدر ا دیینفر پرداخت نما کیبه  ایذوب و 

 . دییحساب مورد نظر خارج نما

زمانی که حساب بانک از سیستم طلبکار باشد این پیغام ظاهر میشود. زیرا همیشه بانک به اندازه مبلغ  بانک : 

موجودیمان به ما بدهکار است . حتی در صورت گرفتن وام الزم است حساب جداگانه ای با گروه مشتری یا متفرقه 

و مقدار پول را اندازه وام دریافت شده  دریافت کرد. همچنین بهره یا سود بانک را از  به نام وام بانک ایجاد کرده

 طریق طلب بابت به اندازه ماه به ماه یا به صورت کل و یکجا آن حساب را طلبکار کرد.

ف در صورت بدهکار شدن حسابی بیشتر از مقدار سقف تعیین شده این خطا دیده می شود  ) برای تعیین سق سقف :

اگر  ایو   حساب ، مقدار سقف پولی و گرمی را وارد می کنیمصفحه ثبت مشخصات در قسمت اطالعات حساب 

می کنیم( که با کلیک بر اصالح  ایو  نییدر قسمت چهل و شش برنامه ، آنرا تع دیده رییتغمقدار قبلی را  دیبخواه

 روی این گزینه ریز آن حساب ها نیز دیده می شود

در صورتی که از آخرین بکاپ )پشتیبانی( گرفته شده بیش از یک روز گذشته باشد و :  گیری( )پشتیبانبک آپ

 سند های جدید بعد از آن وارد کرده ایم این خطا دیده می شود.

گرم باشد و شما هنوز حساب سرمایه گذار ایجاد نکرده  1000اگر وزن طالی در گردش شما بیش از سرمایه گذار : 

 طلب کار باشد اید که آن مقدار

 توسط کارشناسان حسابداری زرین تراز : 

 شما رخ  دهد ستمیدر س ریاز اتفاقات ز یکیشود که  یروشن م یخطا زمان نیا :  درصداجرت

 یاصل ستیل یکارساخته  ف افتیهنگام در»جمله   یبرا  (Alt+F12) ماتیشما در قسمت تنظ ستمیس ماتیتنظ الف (

 فعال باشد . ریدر حالت غ«   ساخته اصالح شود   یکارها

 ری) غ  افتیدر نیکه اجرت اخر دیساخته خود دار یاصل ستیدر ل یگرم موجود 50از  شیرا که ب یکار شما (ب

 . ستیبرنامه ( هماهنگ ن 47ساخته )  یکارها یاصل ستیدر ل دیخر ی( آن با   درصد و ف یگرم 50 یمرجوع باال
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 نباشد .«  ستیل» ساخته تراز بصورت :   در  حالت   یف» جمله    (Alt+F12)تمایدر قسمت تنظ (ج

 گرم وجود دارد . 50بزرگتر از  یمنف یمورد از اقالم ساخته شما با موجود 10از  شیب (د
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 همراه ویترین

عرضه محصوالت  یبرا ی( بستر  livevitrin.ir ای livegalleryzarrin.ir)  نیزر یگالر ویال ای نیتریهمراه و

 باشد . یم ینترنتیو به صورت ا یمجاز یوب و فضا یشما بر رو

وب  و در  قیخواهند بود تا محصوالت خود را از طر لیما ندهیدر آ اینگر  به فکر  افتاده ،  ندهیاز دوستانِ  آ یاریبس

 . ندیعرضه نما ینترنتیو ا  یمجاز یفضا

 . ندینما هیو ته یالزم  را طراح یو نرم افزارها  تیالزم است  تا وب سا ینترنتیفروش ا یراه انداز یبرا یعیطب بطور

 خواهد بود . ادیو زمان ز  نهینرم افزارها  مستلزم صرف هز نگونهیا هیاست ته یهیبد

پروسه ،  نیشدن   مدت ا ینشده و طوالن ینیشبیمشکالت پ لیراه ، به دل یها مهیشده که در ن دهیموارد د یاریبس در

 شود . یمطلوب گرفته نم جهینت ایگردد  و  یکاره رها م مهیبخش ، ن نیا

 LiveGalleryقسمت وارد شده و محصول خود را به نام  نیخود،  در ا یرسالت فرهنگ لیدر راه  تکم نیزر شرکت

 .  دینما یم یمعرف

   livevitrin .ir نیتریو کیدر  نیتریصدها و یعنی 

وب  قیو از طر یشما را در عرضه محصوالت خود  به صورت مجاز عیسر اریمحصول به صورت معجزه آسا و بس نیا

 یخواهد بود ، کارها نیاز نرم افزار زر یمحصول که جزئ نیبه کمک ا دیتوان ی.و شما  م دینما ی،   کمک م تیسا

را به  زیو همه چ دیارسال کن یگالر ویال  یرو بر(   قهیدق کیکوتاه ) حدود  اریعکس دار خود را در مدت زمان بس

 . دیبسپار نیزر

که بر  یمجاز نیتریمغازه ، از و نیتریمحصوالت عالوه بر و دنید یبرا د،ییخود بگو یها یبه بعد به مشتر نیا از

 و قابل سفارش دادن است بهرمند شوند . تیانها،  قابل روئ لیموبا یرو

را  دارند و محصوالت را   نیکه  نرم افزار زر یدوستان ریشما محصوالت شما و محصوالت سا یمجاز نیتریو یرو بر

 خواهد شد . دهیفرستاده اند  د   LiveVitrin.ir  یبر رو

 ( رانیبار در ا نیاول ی) برا نیتریو کی یو صدها هزار محصول ، رو نیتریصدها و یعنی یگالر ویال ای نیتریو ویال
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خود  یهایمشتر دیتوان یم قیطر نیمحصول متنوع روبرو خواهند شد .و از ا ایدن کیخود با  لیشما در موبا انیمشتر

 .دیو فروش خود را باال ببر دیده شیرا افزا

 نیا متیخواهند کرد و ق دنید لیموبا ی، رو عیوس یگالر نیساده و روان از ا اریشما با سبک بس ییها یمشتر

 قیتوانند از طر یکند و با پسند محصول م یم رییتغ  کیطال به صورت اتومات متیق رییمحصوالت متناسب با تغ

 خواهد بود . تیشما  ، قابل روئ نیزر برنامهصفحه  یرا سفارش دهند و بالفاصله سفارشات آنان بر رو ، آن لیموبا

  توضیح داده شده  رینربات ز 919سوال هماهنگی با شرکت مراحلی که در  پس ازبرای راه اندازی این بخش

 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 

امکان فراهم شده که شما بتوانید دسترسی کاربر هایی که در برنامه تعریف کرده اید را باشد ، در نتیجه این 

 در این قسمت محدود کنید.

بر روی هر کدام از کاربران ، پنجره ای باز می شود که سرفصل قسمت های  Enterبا انتخاب این قسمت و زدن 

م می توانید دسترسی کاربر مورد نظر به آن بر روی هر کدا Enterمکمل مشترکین دیده می شود که با زدن 

 بخش را غیرفعال نمایید.
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 مدیریت ارتباط با مشتری

CRM 
)Customer Relationship Management( 
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 مقدمه

و ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ ها و سازمانشود که در شرکتهایی گفته میبه همه فرایندها و فناوری

هایی است که مشتری جهت ارتباط با سازمان رود و شامل مدیریت انواع شیوهارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می

کند. اصول مدیریت ارتباطات مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت استفاده می

 .کندهای مختلف را بیان میمی تا نگهداری آن در زمانارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیست

 مفهوم

کسب و  اندرکارانها برای مدیریت ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه و دستمجموعه کاملی از فرایندها و تکنولوژی

 .در بازاریابی، فروش و خدمات، صرف نظر از نوع مسیرهای ارتباطی با مشتریان کار

برای بهینه کردن و باال بردن ارزش مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد تجاری جهت انتخاب و مدیریت مشتریان 

شرکت و همچنین فروش در دراز مدت است. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی 

 .سازدهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه میاست که فناوری، فرایندها و تمامی فعالیت

های بندی و کنترل فعالیتریزی، زمانرچه است که برای برنامهیک نظام اطالعاتی یکپا مدیریت ارتباط با مشتری

قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمندسازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی 

  .رود، تلفن و غیره به کار میوب سایت چون

 شده است. یابیو بازار تیریوارد حوزه مد یالدیدهه نود م لیاز اوا CRM ای یارتباط با مشتر تیریعبارت مد

 باشد . یم یرابطه با مشتر قیو توسعه و تعم  یو نگه داشتن مشتر جادیا CRM یعبارت به

آغاز شد  1396،  در بهمن ماه  یان با  ربات تلگرام وندیو پ نیبه صورت خاص در مکمل مشترک  CRMبه  پرداختن

 گردد. یکامل و کاملتر م جیو به تدر

کند که های خود را در این حوزه شروع کرده و روز به روز با نوآوری متعدد سعی میشرکت زریّن نیز فعالیت

 رفع کند.های خود را در این حوزه نیازهای مشتری

توان رسال سند مشکوک برای مدیر را نام برد که در صورت ثبت شدن سندی که هایی از این قبیل امکانات مینمونه

ها در العاده در این حوزه و نوآوریدارای زیان است ، پیامکی برای مدیر سیستم ارسال شود و دیگر امکانات فوق

 آینده را نام برد.

توان از این جا میدر مکمل مشترکین قرار دارد و در آن CRMو امکانات مربوط به  ی زرین تنضیماتدر برنامه

 باید فعال باشد. CRMامکانات استفاده کرد ، با توجه به این که مکمل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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 ای :برنامه ریزی منابع سرمایه

شامل ( ، ERP()به اختصار Enterprise resource planning) به انگلیسی :   ریزی منابع سرمایه ایبرنامه

ها و فرایندهای شود و تمام دادهمنتهی می سازمان های مختلفی است که به بهبود عملکرد یکطیف وسیعی از فعالیت

افزاری و در قالب یک بانک اطالعاتی به صورت پیوسته، منظم و دقیق مدیریت یک سازمان را در یک سیستم نرم

نماید تا ها کمک میها و شرکتباشد و به سازمانمی نابع سازمانریزی مه معنای مدیریت برنامهب ERP.نمایدمی

  . ریزی کلیه منابع سازمان را در جهت کاهش هزینه و افزایش درآمد مدیریت نمایندفرایند دقیق برنامه

های خود را آغز کرده شرکت زریّن نیز در این حوزه برای بهبود و سهولت کار مشتریان خود در این حوزه فعالیت

 را نام برد. CRMتوان که گوشه از آن می
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 ی کار آنو نحوه CRMامکانات 

 سابقه خریدهای قبلی یک مشتری – 1

از قبیل نام و نام خانوادگی ، تلفن ، موبایل ، تعداد ها به همراه یکسری مشخصات رشی که خریدهای مشتریگزا

 دهد.روزی که از آخرین مراجعه گذشته به همراه وزن و مبلغ و وزن و مبلغ تخفیف نمایش می

کند این است که این گزارش عالوه بر اطالعات محیط جاری ، اطالعات آن چه که این گزارش را منحصر به فرد می

 توان کل جدول راخروجی اکسل گرفت.دهد و میشما نمایش ی محیط بایگانی را نیز به

 

 

 مشتری ارسال پیامک گروهی برای – 2

از آنجا که از اسم گزارش واضح است ، این گزارش برای ارسال یک پیامک تنظیم شده برای یک ، چند و یا گروهی 

تنظیم شود و یا چندین کلیشه متنی را تنظیم و تواند هر چیزی که باب نیاز شما باشد از مشتریان است که متن آن می

 در موقع نیاز از آن استفاده کنیم.

 

 کنیم.در مرحله اوّل یک کلیشه را تنظیم می
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 *تنظیم کلیشه متنی برای پیامک*

 کنید تا کلیشه به سیستم اضافه شودکنید وسپس ثبت میبرای تنظیم یک کلیشه عنوان ، متن پیام و پاورقی را وارد می

رای اینکه پیام ارسالی برای هر مشتری نام و نام خانوادگی وی در پیام قرار گیرد یا دیگر اطالعات از قبیل مانده ب

های پایین صفحه استفاده حساب گرم و یا مانده حساب پول در متن پیام قرار گیرد به هنگام نوشتن متن از دکمه

 د قرار گیرد.کرده تا به هنگام ارسال پیام مورد مد نظر در جای خو

 مثال زیر گویا و کاربردیست :

 

زده تا آن را   Enterپس از ثبت کلیشه در صورت نیاز به تغییر دکمه ویرایش را زده و روی کلیشه مورد نظر 

 مجدداً تغییر و ثبت کنید.



227 

 

های خود یکی را به عنوان پیشفرض انتخاب کنید در منوی ویرایش روی کلیشه مورد نظر برای این که از بین کلیشه

 کنید تا آن کلیشه به عنوان کلیشه پیش فرض ثبت شود.را وارد می F8کلید 

 

 

 

ای این کار گروه و یا پس از انجام مراحل افزودن کلیشه به  منو باالی رفته تا پیامک گروهی را ارسال کنید و بر

 ها ارسال شود.های مد نظر را انتخاب کرده تا پیامک برای آنمشتری

 

 ارسال پیامک پس از هر فاکتور – 3
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 – 2پیامک مانده حساب  – 1شوند که عبارتند از : سه مورد پیامک است که لزوماً پس از ثبت سند ارسال می 

 پیامک هدیه ویا اعتبار خرید – 3پیامک تبریک خرید 

 ارسال پیامک مانده حساب – 1 – 2

یک کلیشه متنی را همانند قبل تنظیم  CRMبرای ارسال پیامک مانده حساب اول باید در مکمل مشترکین ، بخش 

کنیم و سپس تیک فعال شدن این تنظیم را برای فعال کردن آن زده تا پس از هر فاکتور پیامک مانده حساب ارسال 

 شود.

 ارسال پیامک تبریک خرید – 2 – 2

ند قبل تنظیم یک کلیشه متنی را همان CRMبرای ارسال پیامک تبریک خرید اول باید در مکمل مشترکین ، بخش 

کنیم و سپس تیک فعال شدن این تنظیم را برای فعال کردن آن زده تا پس از هر فاکتور پیامک تبریک خرید ارسال 

 شود.

 

 

 



229 

 

 ارسال پیامک اعتبار خرید – 3 – 2

یک کلیشه متنی را همانند قبل تنظیم  CRMبرای ارسال پیامک اعتبار خرید اول باید در مکمل مشترکین ، بخش 

کنیم و سپس تیک فعال شدن این تنظیم را برای فعال کردن آن زده تا پس از هر فاکتور پیامک اعتبار خرید ارسال 

 شود.

 

 پیامک تبریک تولدارسال  – 4

یک کلیشه متنی را همانند قبل تنظیم  CRMبرای ارسال پیامک تبریک تولد اول باید در مکمل مشترکین ، بخش 

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.

در بخش پیامک  CRMدر بخش برای اینکه بخواهیم پیامک تبریک تولد برای افراد )دفتر تلفن( نیز ارسال شود 

تا در شروع سیستم  را فعال نموده" ارسال پیامک تبریک تولد افراد )دفتر تلفن("ی تبریک تولددر تنظیمات گزینه

 .پیامک تبریک ارسال شود

 (Alt+Y) گزارشات فروش و فروشندگان – 5

 است.ها کا دارای گزارش های زیر گزارشات مبنی بر فروش و امتیاز دهی مشتری

 

 گزارش امتیاز فروشندگان – 1 – 5

 خا بر اساس این امتیازها قابل تفکیکند.  دهند و آنها امتیاز میدر این گزارش بر اساس یک سری پارامترها به مشتری
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 گزارش امتیاز فروشندگان )جمع( – 2 – 5

 قابل مشاهده است.گیرد که در مثال زیر ها صورت میدر این گزارش امتیاز دهی برای فروشنده

 
 هاگزارش امتیاز مشتری – 3 – 5

 گزارشی برای دیدن امتیازهای هر مشتری

 گزارش از فروش کار ساخته – 4 – 5

 گزارشی برای دیدن فروش کارهای ساخته و اطالعات مربوط به آن

 گزارش از خرید طالی متفرقه – 5 – 5

 گزارشی برای خریدهای طالی متفرقه برای چاپ

 (CRMمدیریت ارتباط مشتری ) – 6 – 5

 است. CRMدر  "های قبلی یک مشتریسابقه خرید"همان گزارش 

 ارسال و گزارش پیام به مدیر برای سندهای مشکوک – 6
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 ارسال پیام به مدیر برای سندهای مشکوک :

ارسال پیامک را  شماره موبایل مدیر جهت ارسال پیامک و مقدار حداقل میزان زیان برایدر این قسمت می توانید 

 تعیین کرد .

  

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

 

 افزایش اعتبار پیامک و اعتبار مانده – 7

 کنیم.از این مورد استفاده می برای افزایش اعتبار پیامک و یا دیدن میزان اعتبار فعلی

کنید تا ی خود آن را وارد میبرای خرید کد شارژ با تماس به شرکت زرین کد شارژ را خریداری کردخ و در برنامه

 افزایش اعتبار انجام شود
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 افزایش اعتبار پیامک و اعتبار مانده – 7

 مثال پیامک تولد ، اعتبار ، مانده حساب و ... های ارسال شده بر اساس تاریخ و نوع پیامک برایگزارش پیامک

 

اید شوید و مشخصات وی را وارد حساب شخصی که پیامک ارسال کرده Enterتوانید با زدن کلید همچنین می

 ویرایش و یا ثبت سند کنید.
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در مکمل مشترکین بخشی اضافه شده تا بتوانیم قبل این که تعدادی پیامک ارسال  crmدر بخش ارسال پیامک تستی

برای موبایل خود ارسال کنیم تا در صورت عدم ارسال  "پیامک تست زریّن"کنیم ، بتوانیم یک پیامک تستی با متن 

 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

اضافه شده است که می تواند  "ارسال پیامک پرداخت ها به مدیر "در قسمت تنظیمات در بخش شبکه/اینترنت مورد 

سند،  فعال و غیر فعال باشد )حالت پیش فرض روی غیر فعال می باشد(. در صورت فعال کردن آن پس از ثبت یک 

در صورتی که در سند ثبت شده خروج پول، خروج ارز، خروج متفرقه، خروج کار ساخته و یا خروج سنگ وجود 

 شود.داشته باشد، برای مدیر پیامکی شامل شرح پرداخت، وزن یا مبلغ، تاریخ و اپراتور ثبت سند ارسال می

 

 

 

 نمایش ستون واریزی بانک در حواله

اضافه شده است که می  "نمایش ستون واریزی بانک در حواله  "نقدی و ارز مورد  در قسمت تنظیمات در بخش

تواند فعال و غیر فعال باشد )حالت پیش فرض روی فعال می باشد(. در این حالت به هنگام حواله به بانک عالوه بر 

ترتیب نمایش بانک ها بر نمایش نام بانک مبلغ واریز شده به آن حساب به تفکیک سال و ماه نمایش داده می شود. 

 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 

روج زده شده با وزن و یا تعداد مربوط به هر یک آورده شده است و این پنل کارهایی که به این مشتری ورود یا خ

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
  یار، اخت یتورزیو به و ییدپرداخت نما یگرانخود جهت عرضه به د یزیتورکار ساخته خود را به و یدخواه یکه م آیدی م یشپ یگاه

را اعالم کند به چه  یفروش نرفته را برگرداند و الباق یکارها یبفروشد و قرار است که پس از مدت  یتانرا برا هاکه کار یدده یم

 یجادا یروال حساب امان ینانجام ا برایدر حساب خودشان  سند ثبت گردد . هر کدام یپرداخت نموده تا برا یتیمو با چه ق یکسان

 . یمکن یم

 کنیم . )افزودن حساب امانی(را انتخاب می5یف، سپس ردرا زده 42 یدبرنامه ، کل یصفحه اصل یرو

 .ییمنما یرا اعالم م یرمرجوع  و فروش به غ یمتوان یم یزو  ن ییمکار ساخته و جواهر خارج نما توان یحساب ها فقط م گونه ینادر

 شود. یدر تراز در نظر گرفته نم یانان سود و ز یگردد و برا ینم یفروش تلق یبه حساب امان پرداخت

کار  یافتدر یمنو درباشد . یحساب ها م یرحساب مانند سا ینپرونده ا یول آید یفروش نم یگزارش ها حساب در ینبه ا پرداخت

 . رود یم یناز وزن برده از ب یشجهت امکان مرجوع ب ینشود و از ا یم یدهبرده شخص با وزن نزد او د ینام کارها یامان یها

شود  یفروخته م یبه شخص اصل ریافتتمام  اجناس خارج شده دوباره  مرجوع شود و در هنگام د یدمهم : حتما در حساب با تذکر

 یبه فروشنده پورسانت یداگر بخواه وشود . یدوباره صفر م یحساب امان یشود و حتما بعد از مدت یها اضافه م یبه موجود یا

 .را به شما خواهد داد یقسمت  امکانات خوب ینا ید،سود او را از فروش ها مشخص کن یاو   یداختصاص ده

 اصالح مشخصات پیشرفته:

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول( تصویر)
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 وارد تصویر اول می شویم.(Ente) و وارد کردن کد و یا نام طرف حساب و فشردن اینتر 21در این قسمت با زدن عدد 

اطالعات این تصویر از بخش هایی تشکیل شده است که عبارت است از :اطالعات تکمیلی،اطالعات حساب بانک،اطالعات تلفن،

 وب،تاریخ و شهر/استان ،که به ترتیب به توضیح هر یک می پردازیم.

در این قسمت با توجه به تصویر دوم،اطالعاتی مانند کد ملی ،کد ثبت ،کد معرف،نام مغازه، کد اقتصادی،کد کمیلی:اطالعات ت

 پستی و قسمت توضیحات می باشد .

 

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

 نمایید.

 

 

 

 

 

 

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

 .رو ثبت کلیک کنید

 تصویر چهارم                                                                        
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(، E-mailتصویر شماره پنجم،شما میتوانید اطالعاتی از جمله پست الکترونیک)در این قسمت با توجه به اطالعات وب:

 نتلفن و یا آیدی تلگرام و در نهایت دکمه ی ثبت برای ذخیره کردن اطالعات را کلیک می کنیم.آدرس وب سایت،

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمتصویر 

تولد،تاریخ اولین خرید و همچنین تاریخ در قسمت تاریخ با توجه به تصویر ششم،میتوان با وارد کردن تاریخ 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.

 


