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 آموزش صفر تا صد نرم افزار منطق

 نصب نرم افزار:

منطق نمایش داده شد راست کلیک کرده اجرا  سی دی منطق را داخل سی دی رام سیستم خود گذاشته وقتی آیکن

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاک خواهند Cاست. اگر ویندوز شما پاک شود کل اطالعات شما در درایو  Cدرایو پیش فرض همه سیستمها درایو 

 نصب کنید. Cشد، پس بنابراین نرم افزار منطق یا هر برنامه ای که میخواهید نصب کنید در درایوی بجز درایو 
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:هنگام نصب به این نکات توجه کنید  

 در درایوی بجز درایو سی نصب کنید* مستقیما در ریشه درایو نصب کنید* نام پوشه فارسی نباشد.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاال،  بعد از نصب نرم افزار صفحه تنظیمات اولیه نرم افزار باز میشود که در آن اطالعاتی از قبیل رمز کاربری، تعداد سطوح

.را پر کرده و تایید کنید و اجازه دهید نرم افزار اجرا شود این قسمتها ، عنوان شرکت، ... است  
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 اول دوره :

 

ور حسابداری فرض کنید شما قبال با نرم افزار دیگری ام نرم افزار نصب شده خام است و هیچ اطالعاتی از شما ندارد،

عات مثل مانده ، پس بالطبع یکسری اطالمیخواهید با نرم افزار کار کنید کنونا انجام میدادید یا اینکه از هم اخود ر

 را موارد دارید که همه این دی کاالو از همه مهمتر موجو و چکهای پرداختی ای دریافتیچکهبانک، صندوق، تنخواه ،

و طرف حساب،  پس باید ابتدا به قسمت ورود اطالعات رفته در سیستم ثبت کنید باید تحت عنوان اول دوره

صندوق، ... را تعریف کنید. بانک ،کاال،  

نکته: همچنین شما میتوانید بدون اینکه به منوی اول دوره بروید در همان صفحه معرفی کاال ، بانک، صندوق و تنخواه را 

 تعریف کرده در قسمت "موجودی اولیه"، موجودی اول دوره آنها را وارد کنید.

 

ستم د یا از آنها چک گرفته اید ابتدا باید آن اشخاص تحت عنوان طرف حساب در سیاگر به اشخاصی چک داده ای

و مبلغ  لیست چکهای دریافتی و لیست چکهای پرداختی رفته مشخصات –دوره تعریف شوند و سپس به قسمت اول 

دی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.در صفحات بع چکها را وارد و ثبت کنید که  

صورت  از منوی ول دوره را زدید نگران نباشید، میتوانیددن اطالعات اول دوره گزینه اتمام عملیات ااگر بدون وارد کر

تصحیح اول دوره رفته اطالعات اول دوره خود را تکمیل کنید.  –وضعیت   

نوی صورت وضعیت مبه  . برای تغییر تاریخ افتتاحیهنکته: شما نمیتوانید قبل از تاریخ سند افتتاحیه سند یا فاکتوری را ثبت کنید

را بزنید. "تغییر تاریخ سند افتتاحیه"تصحیح اول دوره رفته گزینه  –  

 بستن اول دوره:

 ابتدا تعریف قسمتهایی که اول دوره آنها مهم است را توضیح میدهیم.
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قبل از تعریف کاال باید مشخص کنیم کاالهایی که داریم چند سطحی هستند. : کاالهاگروهبندی   

لبنیات                   دامداران                ای از سطوح کاال : مواد غذایی  نمونه  

پاک                                                                                                                              

ت عمومی رفته تعداد سطوح کاالهایتان را انتخاب کنید. برای انتخاب تعداد سطوح کاالی خود به قسمت تنظیما  

 

را بزنید و گروه کاالهای خود را تعریف کنید. "مدیریت گروه"کاالها رفته گزینه  –حال به منوی ورود اطالعات   

ی یک گروه به یک گروه دیگرا( جهت انتقال فرعی ها و زیرفرعی ه1  

  ک گروه( تعیین میزان حداقل و حداکثر موجودی ی 2
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 کپی گروههای فرعی و زیرفرعی به یک گروه اصلی:

 

اگر یک گروه اصلی میخواهید تعریف کنید با همان گروههای فرعی و زیر فرعی گروه اصلی قبلی، روی عنوان گروه 

اصلی راست کلیک کرده گزینه " ایجاد یک گروه کپی " را بزنید سپس عنوان آن گروه اصلی جدید را بنویسید و 

تخاب را بزنید.ان  

.ایجاد میشود ها با این کار، یک گروه اصلی با همان فرعی و زیر فرعی  

.هم یک گروه فرعی با زیرفرعی های آن کپی کنید و شما میتوانید هم یک گروه اصلی با فرعی و زیرفرعی ها  

 گروههایی که کاال ندارند و نمیخواهید در لیست گروهها نشان داده شود غیرفعال کنید.
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 معرفی کاال:

 
ابتدا در لیست کاال سمت گروه اصلی و فرعی کاالیی که میخواهید تعریف کنید را انتخاب کنید سپس سمت چپ  ( 1

 گزینه جدید را بزنید.

.( نام کاال را وارد کنید، کد کاال توسط سیستم ثبت میشود 2  

یف میکنید بارکد دارد در این قسمت وارد کنید ولی کاالیی که تعر اگر ( اگر میخواهید از بارکدخوان استفاده کنید، 3

.اگر میخواهید سیستم بارکد دهد          را بزنید  

. اگر اول دوره خود را ببندید این قسمت ول دوره، موجودی کاالیی که تعریف میکنید را وارد کنید( مهمترین قسمت در ا 4

لیستی کاالها موجودی را وارد کنید.-تصحیح اول دوره –در تعریف کاال غیرفعال میشود که باید از صورت وضعیت   

حداقل موجودی این کاال را وارد کنید که اگر این کاال به حداقل موجودی رسید سیستم به شما نشان دهد.(  5   

( درصد مالیات و عوارض این کاال که میخواهید همواره بصورت خودکار در فاکتور ثبت شود را وارد کنید. 6  

تعیین قیمت خرید و فروش بر اساس فرمول ( 7  

یک کاالتعریف بینهایت بارکد برای  ( 8  
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الها :لیست کا  

 

 کاالهای تعریف شده در لیست کاال نشان داده میشوند.

شاهده کنید ( مشاهده کاالها بر اساس گروه اصلی و فرعی و زیرفرعی ) اگر میخواهید همه کاالهای تعریف شده را م 1

بگذارید. "تمام گروهها"گروه اصلی را روی   

( جستجوی کاالها بر اساس کد، بارکد، نام، ... 2  

ند امکان ایش و حذف کاالهای تعریف شده ) کاالهایی که برای آنها فاکتور صادر شده یا موجودی اولیه دار( ویر 3

 حذف ندارند (

کاالها قیمت خرید  موزون ( موجودی ریالی بر اساس میانگین 4  

کرده اید میتوانید با این گزینه گروه کاال را عوض کنید. ( اگر گروه کاالیی را اشتباه تعریف  5  

( تغییر گروهی گروه چند کاال 6  

 موجودی ریالی )م( : موجودی ریالی کاالها بر اساس میانگین موزون قیمت خرید کاالها

 موجودی ریالی خرید: ارزش ریالی کاالها بر اساس قیمت خریدشان

 موجودی ریالی فروش: ارزش ریالی کاالها بر اساس قیمت فروششان
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غی قیمت خرید و فروش کاالها:افزایش یا کاهش درصدی و مبل  

 در نرم افزار منطق میتوانید بصورت گروهی قیمتهای خرید و فروش کاالها را افزایش یا کاهش دهید.

 

را بزنید. "امکانات اضافه"( در لیست کاال پایین صفحه گزینه  1  

( قیمت فروشی را که میخواهید تغییر دهید را انتخاب کنید. 2  

میخواهید قیمتها بر اساس آن تغییر کنند را انتخاب کنید.مبنای قیمتی که (  3  

) جهت کاهش بصورت منفی وارد کنید ( را وارد کنید. ( درصد افزایش یا درصد کاهش 4  

ند باشد .خواهید قیمت فروش پس از افزایش ر( اگر می 5  

 

 

 تعریف کاال با واحدی دیگر:

یداری میکنند و بصورت بسته بندی میفروشند.مناسب برای کسانی که کاالیی را بصورت فله ای خر  

را بزنید. "تعریف کاال با واحدی دیگر"در لیست کاال ابتدا روی کاالی فله ای کلیک کرده پایین صفحه گزینه   

و پایین صفحه قسمت ضریب واحد، وارد کنید که این کاال چه اندازه از  وان کاالی بسته بندی را وارد کردهحال عن

گرمی بفروش میرسانید، باید در قسمت  700های  ما لوبیا کیلویی میخرید و در بستهاست. فرض کنید ش کاالی فله ای

دهم ( 7وارد کنید. )  7.ضریب   
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 حسابهای بانکی:

 

 حسابهای بانکی تعریف کنید. –حسابهای بانکی خود را از ورود اطالعات 

 ودی اولیه بانک مورد نظر را وارد کنید.( پس از وارد کردن نام صاحب حساب و انتخاب بانک، موج 1

 ( تیک متصل به کارتخوان را بزنید تا اسم بانک در قسمت دریافت و پرداخت فاکتور نشان داده شود. 2

گاه پوز شما دستدر مرحله اول اگر میخواهید با ثبت فاکتور مبلغ مستقیما در دستگاه پوز ثبت و نمایش داده شود  ( 3

ود و شتگاه پوز فعال دستگاه پوز توسط کارشناس دس pc posدر مرحله دوم  سامان کیش باشد باید آسان پرداخت یا

 و شماره درگاه دستگاه پوز را وارد کنید. IPدر آخر 

  (مدیریت گروهها  )گروه بندی کنید حسابهای بانکی  بانک و صندوق خود را میتوانید از لیست  :نکته

و تنخواه گردان: معرفی صندوق  

 

 صندوق را تعریف کرده و موجودی نقد اولیه خود را وارد و ثبت کنید.
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تی اول دوره: ) چک استقرار (وارد کردن چکهای پرداختی و دریاف  

کنید. یافت شده واردچکهای در –چکهایی که از مشتریان خود دریافت کرده اید را در قسمت اول دوره  مشخصات   

 همچنین مشخصات چکهایی که پرداخت کرده اید را از روی دسته چک وارد کنید.

 

 
مانده حسابها وارد کنید. –وی اول دوره اگر اشخاصی نیز بصورت دستی به شما بدهی یا طلب دارند از من  

 البته قبل از اینکار باید شخص مورد نظر را تعریف کرده باشید.

 بعد از وارد کردن کلیه اطالعات اول دوره ، گزینه اتمام عملیات اول دوره را بزنید.



منطق شبیه سازانشرکت   

 تولیدکننده نرم افزارهای مالی، اداری و بازرگانی

14 
 

 طرف حساب:

ی دارید با آنها مراوده مالهمه اشخاصی که مانده بدهکاری یا بستانکاری دارند یا  گروه بندی طرف حساب:

قسمت  به برای تعریف طرف حسابها باید ابتدا آنها را گروهبندی کرد. ابتدا باید در سیستم تعریف شوند.

.را بزنید و مطابق شکل گروه بندی کنید "هامدیریت گروه" رفته گزینهطرف حسابها  –ورود اطالعات   

 

انکاران یا خریداران و فروشندگان میباشد.گروههای طرف حساب معموال شامل بدهکاران و بست  

تنظیمات طرف حساب رفته  –نکته : اگر میخواهید گروهبندی طرف حساب را دوسطحی کنید، به منوی تنظیمات 

 مطابق شکل عمل کنید.

 
( تعداد سطوح گروهبندی طرف حساب 1  

این تیک را  باشد، ستانکار بودنشان(اگر میخواهید کد تفصیلی طرف حسابها بر اساس ماهیتشان )بدهکار یا ب(  2

 بزنید.
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را مشخص کنید. ( گروه طرف حساب1  

میفروشید تیک هردو را بزنید. ( اگر از شخصی هم خرید میکنید و هم به او کاال2  

حساب در سیستم را نشان میدهد. ( تاریخ تعریف طرف3  

قی بودن شخص را مشخص کنید.نوع حقیقی یا حقو( 4  

به وی پیام  د کنید میتوانید سامانه پیام کوتاه را بر اساس تاریخ تولد تنظیم کنید کهلد شخص را واراگر تاریخ تو( 5

.تبریک ارسال کند  

اگر چند نوع قیمت خرید یا فروش دارید در این قسمت مشخص میکنید که به این شخص همیشه در فاکتور ( 6

ت پیش فرض کدام قیمت ثبت شود.بصور  

ما بصورت چکی یا نسیه خرید کند.ص تا چه اندازه میتواند از ش( مشخص کنید که شخ 7  

شخص در فاکتور را مشخص کنید. ( درصد تخفیف ثابت8   

.( اطالعات مالیاتی را در صورت نیاز  وارد کنید9  

اهید این شخص در لیست نمایش داده شود را مشخص کنید.که میخو( رنگی 10  

اعمال کنید )در صورت فعال نمودن پیام کوتاه (  ( تنظیمات پیامهای ارسالی به شخص را 11  

 

تیک فعال را بردارید تا غیرفعال شود. نکته: اگر میخواهید طرف حسابی که مانده ندارد در لیست نشان داده نشود،  
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 تنظیمات پیام کوتاه خودکار در طرف حساب:

،  ع رسانی از کاالهای جدیداین امکان در راستای اطالپیام کوتاه را خریداری و فعال کرده باشید میتوانید از  اگر امکان

استفاده کنید.  جزئیات فاکتور ، تغییر در ریز حساب و ...  

تنظیمات پیام کوتاه را طوری طراحی کنید تا در مناسبتهای مختلف یا روز در جدول سمت راست  همچنین میتوانید

 تولد شخص به وی پیام کوتاه ارسال کند.

.نیز میتوانید اطالعات فاکتورهای شخص که میخواهید به وی ارسال کنید را مشخص کنید در جدول سمت چپ  

ی یکبار وارد اگر همواره یک پیام با متن ثابت به طرف حسابها ارسال میکنید میتوانید در قسمت متن های آماده برا

از آن استفاده کنید. کنید و در دفعات بعد  
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 طرف حساب پیشرفته:

ف حساب پیشرفته را خریداری و اگر طر

 فعال کنید میتوانید از امکانات پیشرفته 

استفاده کنید. آن  

این پنجره، پنجره اولیه طرف حساب 

پیشرفته است که فقط اطالعات اولیه 

طرف حساب وارد میشود و اگر مایل به 

وارد کردن اطالعات اضافه تری هستید 

را بزنید در  "ذخیره و مرحله بعد"گزینه 

را  "ذخیره و بازگشت"یر اینصورت غ

 بزنید.
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 لیست طرف حساب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در لیست طرف حساب جستجو بر اساس همه فیلدها وجود ( با زدن این گزینه میتوانید نوع جستجو را انتخاب کنید، 1

بگذارید. "تمام نامها"گزینه ولی اگر میخواهید جستجوی نام اشخاص سریعتر باشد روی دارد   

( میخواهید اشخاص کدام گروه نشان داده شود، اگر میخواهید همه اشخاص را در لیست ببینید تمام گروهها را 2

 انتخاب کنید.

( برای گروه بندی طرف حسابها مدیریت گروه را بزنید.3  

( چاپ لیست از طرف حسابها4  

سابی که گردش داشته باشد امکان حذف آن وجود ندارد.( تعریف ، ویرایش و حذف طرف حساب. طرف ح5  

( مشاهده گردش حساب با جزئیات کامل که در صفحه بعدی توضیح داده خواهد شد.6  

طرف حساب نمایش داده خواهد شد. 1000باشد در لیست هم فقط تعداد  1000روی ( اگر تعداد نمایش 7  

دهکاری یا بستانکاری آن شخص را نشان میدهد.روی هر شخص که کلیک کنید در این قسمت مانده ب( 8  
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:اشخاص ریز حساب  

  

وقتی در لیست طرف حساب بر روی یک شخص کلیک کرده پایین صفحه ریزحساب را بزنید کلیه گردش آن شخص و 

 نهایتا مانده بدهکاری یا بستانکاری شخص را میتوانید مشاهده کنید.

  ند تا شماره سند را وارد کنید.سباالی صفحه بازه زمانی یا از شماره 

 اگر میخواهید مانده شخص را از ابتدا ببینید تیک تاریخ را بردارید.

.برای مشاهده توضیحات سند ، پایین صفحه تیک نمایش توضیحات را بزنید  

 "دنمایش سن"حسابداری هر گردش را نیز مشاهده کنید، روی سطر مورد نظر کلیک کرده گزینه اگر میخواهید سند 

 را بزنید.

 و در نهایت از گزارش ریز حساب شخص چاپ بگیرید.
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 سابقه طرف حساب:

 
کلیه عملیات مالی شخص اعم از چک، پنجره سابقه طرف حساب عالوه بر نشان دادن گردش و مانده حساب شخص، 

ه شما نمایش میدهد.بدریافت و پرداخت، کاالها و ... را به تفکیک   

را انتخاب کنید. نظر خودمورد ( بازه تاریخی 1  

( نوع عملیات مالی شخص را انتخاب کنید. بطور مثال اگر میخواهید فقط فاکتورهای شخص را ببینید گزینه فاکتور 2

ها نیز به این صورت میتوانید مشاهده کنید.را بزنید تا انواع فاکتورهای شخص را ببینید. سایر تب  

 ص را نیز ببینید ، پایین صفحه، کسورات، مالیات و عوارض فاکتورهای شختا( اگر میخواهید اقالم فاکتور ، اضاف3

بزنید. تیک مواردی را که میخواهید  

نمایش را بزنید تا گزارش بر اساس درخواستهای شما نمایش داده شود.( 4  

در نهایت میتوانید از گزارش چاپ بگیرید.( 5  

 

خانم انتخاب کرده باشید در پنجره سابقه به اول اسم برای آقایان نکته: اگر هنگام تعریف طرف حساب نوع آن را آقا یا 

اضافه میشود. پس هنگام تعریف نام طرف حساب نیازی به اضافه کردن آقا و خانم به  "سرکار"و برای خانمها گزینه  "جناب"

 اول اسم نیست .
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مختلفی باز  یکلیک کنید قسمتها( راست  ستون لیست ) ردیفای در نرم افزار منطق اگر روی سردر هر پنجره 

که کاربردهای فراوانی در لیست دارند. میشود  

با سفارش سازی میتوانید فقط ستونهایی که میخواهید در لیست نمایش داده شود را انتخاب کنید و تیک ستونهای ( 1

 اضافه را بردارید.

جستجو کنید .در لیست  که میخواهید یا کلمه ای را با این گزینه میتوانید متن(  2  

( روی سرستون هر ستون که راست کلیک کرده گزینه آمار ستون را بزنید جمع آن ستون را به شما نشان میدهد.3   

( جهت گرفتن خروجی اکسل از لیست 4  

 

 نکته: این امکان در کلیه پنجره های منطق وجود دارد.
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 تعریف پرسنل: ) حقوق دستمزد ساده (

 

 

را بزنید. "جدید"پرسنل رفته  –منوی ورود اطالعات  ریف پرسنل بهبرای تع  

( نوع پرسنل را انتخاب کنید ) کارمند، بازاریاب، پخش کننده و مامور وصول ( 3  

( 5)   : اگر بازاریاب انتخاب کردید و بابت فروش پورسانت میگیرد، درصد پورسانت را وارد کنید.  1نکته   

ش است.ایش عناوین در لیست پرسنل قابل ویرایش کننده و مامور وصول در قسمت ویرکارمند، بازاریاب، پخ عنوان : 2نکته   

حقوق ثابت پرسنل را در این قسمت وارد کنید.(  4  

( رنگی که میخواهید پرسنل در لیست نشان داده شود را انتخاب کنید. 6  

 در تب اطالعات تکمیلی نیز میتوانید سایر اطالعات پرسنل را وارد کنید.

هایت تایید را بزنید . پرسنل تعریف شده در لیست نمایش داده خواهد شد.در ن  
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 سابقه پرسنل:

 

گزینه  صفحهاگر پرسنل شما بازاریاب است و بابت فروش از شما پورسانت میگیرد، در پنجره لیست پرسنل پایین 

زئیات فاکتورها و مبلغ پورسانت را مشاهده کنید.سابقه پرسنل را بزنید تا ج  

( بازه زمانی مشاهده فاکتورهای بازاریاب را انتخاب کنید. 1  

( تب فاکتور را بزنید. )اگر میخواهید فقط فاکتورهای بازاریاب را مشاهده کنید( 2  

( جمع مبلغ کل فاکتورهای لیست را نشان میدهد. 3  

( جمع کل پورسانت پرسنل از فاکتورهای لیست را نشان میدهد. 4  

ها منهای کل مبلغ پورسانت پرسنل( جمع مبلغ فاکتور 5  

( با کلیک روی هر سطر و زدن گزینه نمایش فاکتور میتوانید جزئیات آن فاکتور را نیز مشاهده کنید. 6  

( از لیست چاپ بگیرید. 7  
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 پرداخت حقوق به پرسنل:

ا بزنید.نتخاب کنید و گزینه محاسبه حقوق ر( بازه زمانی محاسبه حقوق را ا 1  

2 (  جمع مبلغ اضافات پرسنل ) اضافه کاری ،...( جمع مبلغ کسورات )حق بیمه پرسنل، کسری کار، ...( را در این 

 قسمت وارد کنید. در حقوق دستمزد پیشرفته همه این موارد به تفکیک محاسبه شده و نمایش داده میشود.

از تعریف اولیه پرسنل خوانده میشود و قابل ویرایش است. ( مبلغ حقوق 3  

مبلغ بدهکاری یا بستانکاری پرسنل را نشان میدهد . (4  

( مبلغ حقوق خالص پرسنل با احتساب اضافات و کسورات 5  

( هر مبلغی که میخواهید به پرسنل پرداخت کنید را در این قسمت وارد کنید. 6  

( محل پرداخت حقوق به پرسنل را مشخص کنید. ) بانک و صندوق ( 7  

خت حقوق به پرسنل به وی پیامک ارسال شود این تیک را بزنید ) بشرطی که سیستم پیام ( اگر میخواهید با پردا 8

 کوتاه منطق را خریداری و فعال کرده باشید (
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 معرفی جاری شرکا:

ست با ماهیت بدهکار و بستانکار صرفا جهت دریافت و پرداخت سهامدارانا جاری شرکا : جاری شرکا حسابی  

بستانکار بودن این حساب نشان دهنده بدهکاری شرکت به سهامداران و بدهکار بودن این حساب به منزله بدهکاری 

 سهامداران به شرکت است.

اگر تعداد شرکای شرکت بیش از دو یا چند نفر باشد باید از منوی ورود اطالعات – شرکا آنها را تعریف کنید ولی اگر 

نیست.ار شرکت یک نفر باشد نیازی به تعریف شرکا سرمایه گذ  

نکته: از حساب جاری شرکاء نباید در راستای فعالیت هایی مانند وصول  مطالبات، پرداخت بدهی ها و همچنین انجام هزینه 

 ها استفاده کرد.

 

( از قسمت تنظیمات میتوانید انتخاب کنید سهامتان بر اساس تعداد سهم باشد یا درصد. 1  

کنید.را بزنید و شرکا را تعریف  د( گزینه جدی 2   

یش از بپس از وارد کردن مشخصات درصد سهام را وارد کنید. توجه داشته باشید که مجموع درصد سهام شرکا نباید 

باشد. و در نهایت تایید را بزنید. 100%  

محاسبه میکند. شریک شراکت و خاتمه قابل تقسیم را بر اساس تاریخ شروع سیستم سود نکته:  
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 تعریف خدمات:

تعریف کنید. خدمات –ائه میدهید یا دریافت میکنید باید این خدمات را از منوی ورود اطالعات اگر خدماتی ار  

 

.ریف کرددر تعریف خدمات نیز مثل کاال و طرف حساب ابتدا باید از مدیریت گروهها گروه بندی و سپس اقدام به تع  

اقعی را در فاکتور وارد کنید.ثبت کنید و قیمت و 1اگر خدمات شما قیمت ثابتی ندارند قیمت فروش را   

 تعریف انبار:

 

 گزینه جدید را بزنید و انبار یا انبارهای خود را تعریف کنید.
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:) قسمت اول (  فروش فاکتور  

 
( برای انتخاب نوع طرف حساب ) طرف حساب ، پرسنل ، شرکا و حساب خاص ( 1  

از لیست انتخاب کنید.( بعد از انتخاب نوع طرف حساب، طرف حساب مورد نظر را  2  

( با این گزینه میتوانید طرف حساب جدید در فاکتور تعریف کنید. 3  

( تبدیل پیش فاکتور به فاکتور فروش ) شماره پیش فاکتور را وارد کرده تایید کنید ( 4  

( انتخاب انباری که کاال از آن خارج میشود. 5  

انک صندوق (( دریافت کننده مبلغ فاکتور را انتخاب کنید ) ب 6   

( اگر دریافت شما هم نقدی و هم از طریق کارتخوان بود این گزینه را بزنید و مبلغ هریک را مقابل خودش وارد  7

 کنید.

( ثبت فاکتور موقت  8  

فاکتور با قیمت و تخفیفات در حافظه سیستم م ( امکان کپی کردن اقال 9  

( راهنمای کلیدهای میانبر امکانات فاکتور 10  

ستجو و مشاهده فاکتورها بر اساس شماره فاکتور( ج11  

( ویرایش و حذف اقالم فاکتور 12  

و خدمات در یک فاکتور( امکان ثبت کاال  13  

( اگر چند قیمت فروش برای کاالهایتان دارید، با این گزینه میتوانید انتخاب کنید کل اقالم این فاکتور بر اساس  14

.اده شودیمت فروش نمایش دکدام ق  
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) قسمت دوم ( :فروش  فاکتور   

 
پورسانت را بر اساس مبلغ فاکتور و انتخاب کنید، سیستم  ریاب این فاکتور را اباز کرده اید در این قسمت اگر بازاریاب تعریف(  1

 درصد تعریف شده محاسبه میکند.

( نقد یا نسیه بودن فاکتور  را تعیین کنید. 2  

ارض کلی فاکتور را وارد کنید. امکان وارد کردن تخفیف سطری به ازای کاال نیز وجود دارد.( درصد تخفیف ، مالیات و عو 3  

( مشخصات چک و در صورت نیاز مشخصات حمل را وارد کنید. 4  

    سطری برای هر کاال نیز وارد کنید.توضیحات  ی هر کاال همچنین میتوانید برا ( توضیحات پایین فاکتور را وارد کنید ، 5

در نهایت ثبت فاکتور را بزنید.(  7  
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 محاسبه اقساط:

 

 

 فاکتور برگشت از فروش :
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فاکتور برگشت از فروش را باز کنید. ،اگر کاالهای فروخته شده به هر دلیلی توسط مشتری مرجوع شد ، از منوی فاکتورها   

مرجوع کردن آن را دارید را وارد کرده تایید کنید.را بزنید و شماره فاکتور فروشی را قصد  "خواندن از فاکتور فروش  "گزینه   

ور برگشت از فروش درج میشودکل اقالم فاکتور فروش در فاکت  

  کاالهایی که مشتری میخواهد مرجوع کند را در فاکتور نگه میداریم باقی کاالها را حذف میکنیم. 

اگر در فاکتور روی نام کاال 

راست کلیک کنید اطالعات 

به این کاال از کاملتری راجع 

قبیل موجودی، قیمت خرید و 

فروش ، گزارش کاردکس و 

گردش شما نمایش داده 

 میشود.

 

 

 

 

 

 

 فاکتور نقدی:

تعداد فاکتور فروش باال دارند کاربرد دارد. که فاکتور نقدی بیشتر برای سوپرمارکت ها ، رستورانها و کال برای مراکزی  

پرینتر شدن منطق به دستگاههای بارکد خوان و چاپگر حرارتی )فیش وصل  یکی از مزایای فاکتور نقدی قابلیت

سانتی( برای تسریع در عملیات فروش میباشد.8  
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 را در صورت نیاز اینجا وارد کنید. شخص شماره تماس نام و( اگر طرف حساب متفرقه انتخاب کردید ، 1

 اب دریافت کرده باشد این تیک را بزنید.اگر کل مبلغ فاکتور را بازاری –( بازاریاب فاکتور  2

 ثبت فاکتور موقت(  3

 ( جابجایی اقالم فاکتور به باال و پایین 5

 ( باز و بسته کردن پنجره انتخاب سریع کاال 6

 جهت وارد کردن تعداد اقالم فاکتور(  7

 بنویسید. ردیف جدید سپس متن دلخواه خود را - روی گزینه  ( نوشتن توضیحات پایین فاکتور،  8

 ( مبلغ یا درصد حق سرویس فاکتور را وارد کنید. 9

مت وارد ( اگر در فاکتور نقدی بخواهید نسیه هم ثبت کنید، مبلغی که از مشتری دریافت میکنید را در این قس 10

 کنید و اگر کال نسیه ثبت میکنید ، صفر وارد کنید.

 امکان فروش نسیه در فاکتور نقدی –یمات فاکتور نقدی : فعالسازی ثبت فاکتور نقدی بصورت نسیه: تنظ 1 نکته

 : امکان ثبت چک در فاکتور نقدی وجود ندارد. 2نکته 

 تخاب کنید.را ان  xp Documentیا    foxit readerاز فاکتور کافیست در پنجره انتخاب پرینتر   pdf: برای تهیه فایل  3نکته 
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 انتخاب سریع کاال در فاکتور نقدی:

ن گزینه کاالها را در فاکتور انتخاب و ثبت کنید.بارکدخوان ندارید میتوانید با  ایاگر   

کاال  به پنجره انتخاب سریع اضافه  360کاال و مجموعا تا  24گروه، هر گروه  15 ( بسته به نوع ویرایشی که دارید میتوانید تا 1

 کنید.

 
کاالیی که میخواهید به پنجره اضافه شود را انتخاب کنید.روی قسمت خالی کلیک کنید لیست کاال باز میشود،  ( 1  

( حذف کاال از پنجره: ابتدا روی حذف کاالی دکمه کلیک کرده سپس روی کاال کلیک کنید. 2  

( تغییر نام گروههای کاالی پنجره 3  

را بزنید. ( برای انتخاب خدمات در پنجره انتخاب سریع این تیک 4  

ی عنوان کاال. بشرطی که تصویر کاالها را در معرفی کاال انتخاب کرده باشید.( نمایش تصویر کاال بجا 5   
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:ثبت درآمد –مور مالی ا  

 اگر هر درآمدی بجز درآمد اصلی شرکت دارید مثل سود بانکی، فروش ضایعات، ...در این قسمت ثبت کنید.

را بزنید و درآمد را با ماهیت  2لیست نیست گزینه ( نوع درآمد را انتخاب کنید. اگر درآمدی که میخواهید ثبت کنید در  1

 بستانکار تعریف کنید.

( مبلغ درآمد را هرچقدر که هست در این قسمت وارد کنید. 3  

قسمت وارد کنید. را که نقدی دریافت میکنید در این ( هرچقدر از مبلغ درآمد 4  

( دریافت کننده درآمد را انتخاب کنید ) بانک صندوق ( 5  

را بزنید. (7) ثبت درآمد ت کرده اید وارد کنید و در نهایتبابت درآمد چک دریاف ( اگر 6  
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 ثبت هزینه:

ثبت کنید.   "ثبت هزینه"هزینه های روزمره  خود را نیز میتوانید در پنجره   

 با انتخاب هر حساب کل فقط هزینه های مربوط به آن در لیست نشان داده میشود.

 

 

با چک:پرداخت هزینه   

یف کنیدخدمات بعنوان خدمت تعر –اگر برای هزینه خود چک پرداخت میکنید، باید هزینه مربوطه را در قسمت ورود اطالعات   

سپس فاکتور خرید خدمات را باز کرده در قسمت طرف حساب شخصی که بابت هزینهبه آن شخص چک پرداخت 

 میکنید را وارد کنید.

که تحت عنوان خدمت تعریف کردید را وارد کرده ثبت کنید. در قسمت خدمات نیز هزینه ای را  

 از نظر حسابداری، خرید خدمات هم نوعی هزینه محسوب میشود.
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تجمیعی:  و پرداخت دریافت  

 
اگر تحت هر عنوانی مبلغی از شخصی دریافت کردید در پنجره دریافت تجمیعی شخص مورد نظر را انتخاب کرده سپس مبلغ 

را مقابل فیلد مربوطه وارد کنید.دریافتی   

 با انتخاب طرف حساب مبلغ بدهکاری و بستانکاری مقابل آن نمایش داده میشود.

مبلغ  بصورت کارت به کارت بود مقابل کارتخوان وارد کنید. اگر اگر مبلغی دریافتی  نقدی بوده مقابل صندوق و  

نید، راس چکها نیز نشان داده میشود.اگر هم چک دریافت کرده اید در قسمت پایین صفحه وارد ک  

 واریز از حساب به صندوق:

مبلغی را از حساب  شرکا اگر

یا به  برداشت و بانکی شرکت

شرکت واریز کرده اید از  حساب

 این امکان استفاده کنید.

صندوق دریافت کننده: صندوقی 

 که وجه نقد به آن واریز میشود

بانکی که میخواهید از آن 

ندوق واریز کنید برداشت و به ص

 را انتخاب کنید.
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 برداشت شرکا:

اگر سهامداران مبلغی را جهت 

مصارف شخصی از حساب شرکت 

برداشت کنند باید در این قسمت 

 ثبت کنید.

مبلغی که برداشت شده را وارد ( 1

 کنید.

( محلی که پول از آن برداشت  2

 شده را انتخاب کنید.

( سهامدار یا شریکی که این  3

غ را برداشت کرده انتخاب مبل

 کنید. و در نهایت ثبت کنید.

 

 نکته: اگر مجموعه شما یک سهامدار دارد گزینه سهامدار نشان داده نمیشود.

 

شرکا: واریز  

اگر شرکا سرمایه گذاری مجدد 

یا مبلغی را به مجموعه واریز  ندکن

از این گزینه استفاده کنید. کنند  

اگر شرکا از حساب شخصی خود 

دی برای شرکت کنند ، ابتدا خری

را که بابت خرید کاالها مبلغی 

پرداخت کرده اند را در این 

قسمت ثبت کرده سپس فاکتور 

 خرید آن را ثبت کنید.
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پرداخت تخفیف به طرف حساب:

 
بلغی بعنوان تخفیف و میخواهید قبل از تسویه حساب شخص،  به وی م فرض کنید شخص به شما مبلغی بدهکار است

از مبلغ بدهکاری شخص کم شود. عطا کنید تاا  

 طرف حساب مورد نظر را انتخاب کرده و مبلغی که میخواهید بعنوان تخفیف اعطا کنید را وارد کنید.

 

 دریافت تخفیف از طرف حساب:

 

 و اگر به شخصی بدهکارید و اینبار او به شما مبلغی بعنوان تخفیف داد ، در این قسمت ثبت کنید.
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:و پرداختی لیست چکهای دریافتی –چک   

 

( بر اساس وضعیت چک ) پاس شده، برگشتی، به حساب خوابانده شده، و ... ( مشاهده کنید. 1  

( نوع چکهایی که میخواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید. 2  

( بر اساس شماره چک، تاریخ سررسید چک، تاریخ صدور چک، شماره چک و ... فیلتر کنید. 3  

ویرایش توضیحات چک ( 4  

( موجودی بانکی را که از آن چک صادر کرده اید را مشاهده کنید. 5  

یی پرداخت چک ، ثبت کرده اید را میتوانید در این قسمت حذف کنید و چکها –چکهایی که از منوی چک فقط (  6

پرداخت حذف کنید.لیست دریافت و  –که از منوی پرداخت تجمیعی ثبت کرده اید  را از منوی صورت وضعیت   

7 ( چکی را که به طرف حساب پرداخت کرده اید به بانک رفته و وصول شده، روی چک مورد نظر کلیک کرده گزینه 

 تعیین وضعیت و سپس تیک پاس شده را بزنید.

 با پاس شدن چک، به همان مبلغ از موجودی ریالی بانک صادر کننده چک کسر میشود و زین پس چک در تب پاس

شان داده خواهد شد.شده ن  

( اگر میخواهید نوشته های برگه چک شما بصورت چاپی باشد این گزینه را بزنید. 8  

 نکته: استرداد چک: دریافت چک قبال صادر شده و پرداخت چک جدید با تاریخ سررسید جدید
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ضعیت چکهای دریافتی:تعیین و  

نوع وضعیت چک دریافتی را 

 انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و پرداخت چک ضمانتی:دریافت   

 

.راست کلیک کرده گزینه جدید را بزنید لیست در لیست چکها تب ضمانتی، در قسمت خالی  
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 تنزیل چک دریافتی:

موعد سررسید در تاریخ زودتر از  ولی میخواهید از مشتری دریافت کرده اید، 31/05/99چکی به تاریخ  فرض کنید 

ن کار روی چک مورد نظر در لیست چک راست کلیک کرده گزینه تنزیل را برای ای چک را وصول کنید، 20/02/99

  بزنید

 مابه التفاوت آن را بر اساس درصد تنزیل چک از مبلغ اصلی چک کسر کنید و الباقی را وصول کنید.

 

. را انتخاب کنید ی که چک را به او میفروشید( طرف حساب 1  

( درصد تنزیل چک را وارد کنید.  2  

غ چک با کسر کارمزد را وارد کنید.مبل(  3  
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 عملیات لیستی چکهای دریافتی:

عملیات لیستی چکهای دریافتی_ منوی چک  اگر میخواهید چندین چک را همزمان تعیین وضعیت کنید  

را بزنید. "اضافه کن"( در این قسمت شماره چکهایی که میخواهید تعیین وضعیت کنید را تک تک وارد کرده  1  

( با این گزینه چکها را میتوانید از لیست چکها اضافه کنید. 2  

( در آخر چکهای انتخابی را تعیین وضعیت کنید. 3  

چکهای که میخواهید 

تعیین وضعیت کنید را 

از لیست انتخاب کرده 

 تیک بزنید.
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یتوانید مشاهده کنید.که در لیست امور مالی ثبت کرده اید را م ت وضعیت: در این قسمت همه عملیاتیصور  

شده: لیست درآمدهای ثبت  

با وارد کردن بازه زمانی و انتخاب 

درآمد یا همه درآمدها میتوانید 

جمع کل درآمدها را در بازه 

 زمانی انتخابی مشاهده کنید.

همچنین میتوانید درآمدها را در 

این لیست ویرایش یا حذف 

 کنید.

 

 

 

 لیست هزینه های ثبت شده:

ردن بازه زمانی و انتخاب وارد کبا 

یک هزینه خاص یا همه هزینه ها 

را در  میتوانید جمع کل هزینه ها

 بازه زمانی انتخابی مشاهده کنید.

را در  همچنین میتوانید هزینه ها

 این لیست ویرایش یا حذف کنید.

 

 

 

 

 

ا را به شما نشان میدهد.را به تفکیک شرک کلیه واریز و برداشت سهامدارانلیست واریز و برداشت از صندوق:   

ثبت شده اینجا نشان داده میشوند. کلیه دریافت و پرداختهایلیست دریافت و پرداخت:   

بین صندوق و حساب های نمایش واریزی مراودات بین صندوق:  
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ورت صاز  باید کنید،  میخواهید سند مذکور را حذف و نکته: اگر سیستم سندی بابت هریک از عملیات باال ثبت کرده باشد

 وضعیت حذف کنید.

 لیست فاکتورها:

 

را انتخاب کنید. ) خرید ، فروش ، برگشت از خرید ، ... ( مشاهده کنید ری که میخواهید( نوع فاکتو 1  

( انتخاب کنید فاکتورهای چندم تا چندم را میخواهید مشاهده کنید. 2  

(   جستجو بر اساس شماره فاکتور 3  

انتخاب کنید. ی صادر شده برای وی راو فاکتورها طرف حساب(  4  

جهت مشاهده فاکتورهای یک کاال(  5  

( مشاهده فاکتورهای یک بازاریاب خاص 6  

( انتخاب فاکتورهای تسویه شده و دارای مانده 7  

( مشاهده کاالهای فاکتورهای یک انبار خاص 8  

گیرید.( با کلیک روی یک فاکتور و زدن گزینه چاپ فاکتور از فاکتور چاپ ب 9  

، برای چاپ فاکتورهایتان استفاده ی که داریدنمای مختلف بسته به نوع ویرایش 4تا  2نکته: در نرم افزار منطق میتوانید از 

 کنید.

سمت چپ نمای موردنظر را انتخاب  فاکتور نماها را طراحی کنید سپس در لیست فاکتورها باال –ابتدا در تنظیمات فاکتور 

 کرده چاپ بگیرید.
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ویه گروهی فاکتورها:تس  

 

 

ر را طرف حساب مورد نظ ، ابتدا در باالی صفحهرا یکجا تسویه کنیدیک طرف حساب اگر میخواهید چندین فاکتور 

ت نشان داده تا فقط فاکتورهایی که مانده دارند در لیس را انتخاب کنید "فقط تسویه نشده ها"گزینه  انتخاب کنید و

د.سپس مطابق شکل عمل کنی شوند،   
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:ا انجام دهیدمرحله دوم این اقدامات ردر   

( فاکتورهایی که میخواهید تسویه کنید را از لیست انتخاب کنید. 1  

( اگر میخواهید از تسویه گروهی انصراف دهید. 2  

( انجام تسویه فاکتورهای انتخاب شده 3  

هر نشان میدهد که مانده ندارد.( با این گزینه سند دریافت و پرداختی ثبت نمیشود فقط در ظا 4  

.یک شخص باشد ی انتخابینکته: در تسویه گروهی باید طرف حساب فاکتورها  
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 تعریف نوع فاکتور ) دسته بندی فاکتورها (:

ات فاکتور و به تفکیک از آنها گزارش گیری کنید، به قسمت تنظیماگر میخواهید فاکتورهای خود را دسته بندی کنید 

را بزنید و انواع فاکتورها را تعریف کنید.  "تعریف نوع فاکتور"گزینه  رفته تیک 2  

 ) در قسمت تنظیمات فاکتور توضیح داده شده است (

 

 

 

 

، نوع فاکتور را تعیین کنید. هنگام ثبت فاکتور فروش   

 

 

 

 

 

 

 

تفکیک مشاهده کنید. سپس در پنجره لیست فاکتورها نوع فاکتور را انتخاب کنید و فاکتورهای هر کدام را به  
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 انبارگردانی:

 هنگامیکه موجودی کاالها در سیستم و انبار واقعی باهم مغایرت داشته باشند باید انبارگردانی کنیم.

( انباری که میخواهید انبارگردانی کنید را انتخاب کنید. 1  

( روش های مختلف انتخاب کاال جهت انبارگردانی 2   

، از لیست کاالها چاپ بگیرید تا اشخاصی که میخواهند کار شمارش را انجام دهند از ( جهت سرعت عمل بیشتر  3 

 روی این لیست شمارش کنند و در آخر بر طبق همین لیست شمارش ها در اینجا وارد کنید.

د میرود.کاال را در ستون شمارش وارد کرده اینتر بزنید، بصورت خودکار به سطر بعمقدار شمارش شده ) واقعی ( هر (  4  

( در نهایت رفرش را بزنید. 5  

تیک میانگین قیمت خرید را زده تایید کنید.(   6  

سیستم پس از ثبت انبارگردانی بر اساس اختالف موجودیها فاکتور ضایعات و فاکتور فزونی ثبت میکند تا (  7

 موجودی سیستم و انبار واقعی باالنس شود.
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کلیه شمارش ها فاکتورها را بر اساس میانگین قیمت خرید بگذارید و تایید کنید، بعد از زدن تایید بعد از وارد کردن 

 پیامی با این مضمون برای شما نمایش داده میشود، حال :

( اگر انبارگردانی تمام شده و میخواهید فاکتورهای آن صادر شود بلی را بزنید 1  

مکان اضافه کردن اقالم وجود دارد، گزینه خیر را بزنیداگر انبارگردانی هنوز تمام نشده و ا(  2  

: اگر موجودی سیستم از انبار واقعی بیشتر بود، به تعداد اختالف فاکتور ضایعات ثبت میشود و اگر سیستم کمتر از انبار  1 نکته

 واقعی بود به تعداد اختالف فاکتور فزونی ثبت میشود.

لیست فاکتورها مشاهده کنید. –توانید در صورت وضعیت : فاکتورهای انبارگردانی را می 2نکته   

: برای حذف یا ویرایش انبارگردانی، باید ابتدا فاکتورهای آن را حذف کنید. 3نکته   

: هنگام انبار گردانی از ورود و خروج کاال از انبار خودداری کنید. 4نکته   
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ضایعات و فزونی باز میشودبعد از زدن بلی بر اساس اختالف انبارگردانی ، فاکتور   

620505کد حساب :  کسری کاال انتخاب شود. –در فاکتور ضایعات : حساب خاص   

410505کد حساب :  فزونی کاال انتخاب شود. –در فاکتور فزونی: حساب خاص   

 در نهایت فاکتور را ثبت کنید.
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 بازسازی کاردکس:

تم باز سازی کاردکس بزنید.در شرایط زیر برای محاسبه سود صحیح توسط سیس  

  ( ویرایش اقالم رسید و حواله 1

( فروش کاال با موجودی منفی 2   

( حذف رسید یا حواله انبار 3  

( ویرایش موجودی  یا میانگین قیمت خرید اول دوره کاالها 4  

 

 

 تصحیح اول دوره:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نید و اول دوره را  بسته اید نگران نباشید، از منوی صورت اگر یکی از اطالعات اولیه خود را فراموش کرده اید وارد ک

تصحیح اول دوره اطالعات اول دوره خود را تکمیل کنید. –وضعیت   
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برای مثال وقتی میخواهید موجودی اول دوره کاالها را اصالح کنید، در پنجره باال  روی گزینه موجودی اولیه کاالها 

 لیستی کلیک کنید.

االی جدیدتعریف ک  

 انتخاب کاال

سپس تاییدوارد کردن قیمت و تعداد   
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:گزارشات  

جهت مشاهده مانده بدهکاری و بستانکاری طرف حساب ها گزارش مطالبات :   

مشاهده طرف حسابهایی که مانده بدهکار دارند. فقط بدهکاران :  

رند.فقط بستانکاران : مشاهده طرف حسابهایی که مانده بستانکار دا  

 نمایش بدهکاران و بستانکاران : مشاهده طرف حسابهایی که مانده بدهکار و بستانکار دارند.

 نمایش کل اشخاص : نمایش کل اشخاص ) مانده صفر ، بدهکاران و بستانکاران (

 سوخت طلب: اگر از شخصی طلب دارید و طلب شما وصول نمیشود، پایین صفحه سوخت طلب را بزنید

مشاهده میزان خرید و فروش به تفکیک روز، هفته، ماه و تاریخ فروش روزانه:گزارش خرید و   

 مشاهده گزارش به ازای گروه کاال و طرف حساب با محاسبه تخفیفات و مالیات و عوارض فاکتور

 آمار خرید و فروش کاالها :

 تعداد و مبالغ خرید و فروش ، جمع سود فاکتورها )سود ناخالص( ، بیشترین فروش،مشاهده گزارش بر اساس 

بر اساس گروه کاال و طرف حسابها ، ... پرسودترین و کم سودترین کاالها  

 آمار فروش مقایسه ای:

ض... بدون محاسبه مالیات و عوار مشاهده گزارش به ازای طرف حساب، کال، تعداد، مبلغ ، سال، فصل و ماه  

 کاردکس لیستی کاال :

، بر مشاهده کاالهای بدون موجودی، موجودی منفی، زیر حداقل و بیش از حداکثر موجودی، کاالهای بدون مراوده

 اساس گروه و اصلی کاال. همچنین امکان فعال و غیرفعال کردن کاالها در انبار

 کاردکس کاال :

انده کاال را میتوانید مشاهده کنید.کل عملیات انجام گرفته بر روی یک کاال و در نهایت م  

جودی کاالها به تفکیک انبار و گروه کاالومشاهده م موجودی کاالها در انبار:  

مشاهده سود خالص شرکت در یک بازه زمانی خاص گزارش صورت و زیان:  

مایه اول دورهرمایه گذاری مجدد + سرس -ود + برداشت س -زیان  = سرمایه پایان دوره     : گزارش صورت سرمایه  

هبه تفکیک مانمودار خطی، دایره ای، میله ای بر اساس خرید ، فروش، درآمد، هزینه عملکرد نموداری ماهها:   

تهیه گزارش فصلی و فایل خروجی اداره مالیاتگزارش فصلی:   
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 در اینجا به چند گزارش مهم و کاربردی منطق میپردازیم

 گزارش مطالبات:

 

و  )بی حساب، بدهکاران و بستانکاران( فقط بدهکاران، فقط بستانکاران، فقط بدهکاران( نمایش کل اشخاص  1

 بستانکاران

این تاریخ چه مقدار بدهکاری یا بستانکاری دارند.( مشخص کنید اشخاص تا  2  

اشخاصی را مشاهده کنید که تا این تاریخ پرداختی داشته اند.(  3  

اساس منطقه جغرافیایی( نمایش بدهکاران یا بستانکاران بر  4  

( مشاهده بر اساس گروه اشخاص 5  

( مشاهده طرف حسابهای بدهکار و بستانکار یک بازاریاب مشخص 6  

( نمایش بدهکاران یا بستانکاران از یک مبلغی تا مبلغی دیگر 7  

( مشاهده ریز حساب و سابقه یک طرف حساب 8  

با شخص ، سوخت طلب )مطالبات سوخت شده(انتقال شخص به لیست سیاه، تسویه ( عملیات شامل:  9  

( ارسال پیامک لیستی و تکی به اشخاص ) در صورت فعال کردن امکان پیام کوتاه منطق ( 10  
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 گزارش کاالها:

 

بیش از حداکثر، بدون فروش ، .... ( انتخاب مشاهده کاال بر اساس موجودی دارها، بدون موجودی، 1  

یت کاال( مشاهده بر اساس نوع و ماه 2  

مشاهده بر اساس گروه کاالها(  3  

( مشاهده کاالهای یک انبار خاص 4  

مشاهده اطالعات و گزارش یک کاال(  5  

مت ( شامل: افزایش و کاهش درصدی و مبلغی قیمت فروش و خرید ) گروهی (، تعیین تخفیف درصدی و مبلغی قی 6

، تعیین نقطه حداقل و حداکثر، ...فروش و خرید) گروهی (  

( حذف تکی و کلی کاالهای لیست ) در صورت نداشتن گردش( 7  

  غیرفعال و فعال کردن کاالها در انبارهای مشخص (  8
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دکس کاال:کارگزارش   

 

 

( انتخاب کاال بر اساس کد ، بارکد و نام کاال 1  

مشاهده گردش یک کاال از تاریخ تا تاریخ(  2   

یا در تمام در انبارها( مشاهده گردش یک کاال در یک انبار  3  

( نشان دهنده مانده نهایی کاال 4  
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یحی که میتوانید بر اساس اطالعات صحاست  آن قلب تپنده هر نرم افزار حسابداری، قسمت حسابداری حسابداری:

متنوع برای تصمیم گیری بهتر مدیران شرکت بگیرید.گزارشات که وارد کرده اید   

رم افزار نبا ثبت رویدادهای مالی در نرم افزار میتوانید گزارش متنوعی از تفصیلی : گردش دفتر روزنامه ، معین، کل 

گزارش های استاندارد حسابداری مورد نیاز اداره دارایی و مالیات است. دریافت کنید که مهمترین آنها  

 

:ایجاد سند دستی  

. سند حسابداری عملیات موجود در داسناد حسابداری در نرم افزار منطق به دو روش دستی و خودکار ثبت میشون

 امور مالی و فاکتورها بصورت خودکار ثبت میشوند.

 
( با کلیک روی سطر زیر حساب کل درخت حسابداری باز میشود. 1  

( اگر کد تفصیلی حساب مذکور را میدانید در این قسمت تایپ کرده اینتر کنید. 2  

( جهت جابجا کردن ردیفهای های سند 3  

توضیحات پرتکرار در اسناد( تعریف  4  

( استفاده از توضیحات پرتکرار تعریف شده 5  

( جدید ، ویرایش و حذف ردیفهای سند 6  

میتوانید مشاهده کنید "نمایش اسناد": سندهای ثبت شده چه دستی و چه اتوماتیک را در قسمت  1نکته   

ایش دارند، اگر میخواهید سند اتومات را ویرایش یا : فقط سندهای دستی در پنجره نمایش اسناد قابلیت حذف و ویر 2نکته 

 حذف کنید باید عملیات مربوط به آن ) دریافت، پرداخت، فاکتور، ...( را ویرایش یا حذف کنید .
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 کپی از یک سند:

( برای کپی کردن کل یک  1

سند ، در پنجره ایجاد سند 

کپی از یک "دستی گزینه 

را بزنید. "سند                               

( شماره سندی که میخواید  2

نید را وارد از روی آن کپی ک

    کرده جستجو را بزنید.

را  3 ( هم میتوانید گزینه  3

بزنید هم گزینه تایید را، اگر 

گزینه تایید را بزنید ردیفهای 

این سند کال کپی و ثبت 

فقط در این سند(  میشوند )

را بزنید باید  3ولی اگر گزینه 

را  4فحه بعدی گزینه در ص

 بزنید.

را بزنید  سند  3اگر گزینه  

ن استفاده کنیدبرای همیشه در کلیپ بورد شما ذخیره میشود و میتوانید در سندهای بعدی از آ  

 

 افزودن یک یا چند سند به لیست اسناد دلخواه:

اگر میخواهید سندی را به 

لیست اسناد دلخواه خود 

ابتدا باالی اضافه کنید، 

د مذکور عالمت قلب را سن

 بزنید و در پنجره شرح اسم دلخواه خود را برای این سند وارد کنید.

سندی را که در گروههای دلخواه خود دسته بندی کرده اید را انتخاب ، حال در صفحه ایجاد سند گزینه قلب را بزنید

 کنید. 
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  حذف و ابطال سند حسابداری دستی:

گزینه حذف غیرفعال است ( ی ) در سندهای اتوماتحسابداری دستحذف اسناد (  1  

( سند را باطل یا حذف کنید. ترجیحا اسناد حسابداری را باطل کنید تا بعدا هم بتوانید مشاهده کنید. 2  

ل شده تاثیری در گزارشات حسابداری شما ندارد فقط امکان مشاهده دارد.سند باط  

تا شماره    (( جهت حذف اسناد پشت سرهم  ) از شماره     3  

( جهت چاپ اسناد پشت سرهم  ) از شماره    تا شماره    ( 4  

 

 مرتب سازی شماره اسناد:

"زینهبرای مرتب سازی شماره اسناد به منوی تنظیمات عمومی رفته  مطابق شکل زیر مرتب سازی شماره اسناد و گ  

و سپس مرتب سازی را بزنید. "ایجاد اختالف یک ثانیه ای   

اره تا یک را بزنید و اگر میخواهید از یک شم "بله"بعدی، اگر میخواهید کل شماره اسناد را مرتب کنید در پنجره 

شود. را بزنید تا خودتان مشخص کنید از چه شماره ای تا چه شماره ای مرتب "خیر"شماره را مرتب کنید گزینه   

 

اسناد برای حسابداران است. تراز آزمایشی از گزارشات مهم برای بررسی صحت ثبت تراز آزمایشی:  

گزارشی مهم و اساسی که عملکرد یک شرکت را در پایان سال مالی نشان میدهد. ترازنامه:  

در ترازنامه شما دو طرف بدهکار و بستانکار باید از نظر جمع مبالغ برابر باشند یا در اصطالح باالنس باشد، در غیر 

رده مشکل را برطرف کنید.اینصورت باید حسابها و استاد خود رابررسی ک  
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مدیران مالی پس از بررسی کردن اسناد صادر شده توسط حسابداران، آنها را  قطعی کردن ) دائمی کردن ( اسناد:

 قطعی یا دائمی میکنند. اسناد قطعی شده امکان حذف و ویرایش ندارند.

 جستجوی اسناد:

 

انتخاب نوع سند صادر شده(  1  

تور ) خرید، فروش، ... (( انتخاب نوع سند فاک 2  

( انتخاب سندهای یک طرف حساب یا پرسنل 3  

( انتخاب اسناد یک بازه تاریخی، شماره، مبلغ، تاریخ ایجاد، تاریخ ابطال و ویرایش  4  

یحات سطری و کلی سندض( جستجوی اسناد بر اساس تو 5  

( مشاهده اسناد باطل شده 6  

ر خاص( مشاهده اسناد صادر شده توسط یک کارب 7  

یات و ردیفهای سند نمایش داده نمیشود.ئاگر تیک نمایش کلی اسناد را بزنید جز(  8  
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 تجمیع اسناد:

 

د در دفاتر کاربران میتوانند اسناد خود را دریک بازه زمانی خاص در سطح کل و معین تجمیع کنند و از ازدیاد اسنا

کند. یک روز را در قالب یک سند در دفاتر خود ثبت خود جلوگیری کنند. بطور مثال کاربر میتواند تمام اسناد  

 مدیریت سرفصلها:

 

حساب ( جستجوی کد و نام3            ( جدید، ویرایش و حذف حسابها 2            ( جستجوی عنوان حسابها 1  

ابهای غیرفعالیش حس( نما 5( با زدن تیک این گزینه مانده هر حساب را نشان میدهد                                4  
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 مرور حسابها : ) از ویرایش بازرگانی به باال ( 

 

 

ابتدا حساب مورد نظر را در این قسمت انتخاب میکنیم(  1  

معین و تفصیلی حساب انتخاب شده را جهت مشاهده انتخاب میکنیم. ،ریزکلحال در این قسمت  ( 2  

جستجوی حسابها بر اساس مبلغ بدهکاری یا بستانکاری حسابها ( 3  

جهت خالی کردن کل لیست ( 4  

مرحله به عقب بهمرحله  تبازگش ( 5  

این تیک را بزنید. ،اگر میخواهید حسابهایی که مانده صفر دارند را نبینید  ( 6  

جوی حسابهاجهت جست ( 7  

نرا ببینید.آاب سال مالی که میخواهید گزارش گردش حسابهای انتخ ( 8  
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:(ستونی  10،8،6،4،2 )زمایشی آتراز   

 

(ستونی  10،8،6،4،2 ) زمایشی را انتخاب کنید. آنوع ستونهای تراز  ( 1  

.با این تیک حسابهای پرداختنی و دریافتنی تهاتر میشوند ( 2  

ادغام میشوند.موجودی اول دوره کاالها با موجودی طی دوره کاالها  تیکبا این  ( 3  

ورد نظر کلیک کرده تراز تفصیلی را بزنید.روی حساب م ( 4  

 

 



منطق شبیه سازانشرکت   

 تولیدکننده نرم افزارهای مالی، اداری و بازرگانی

64 
 

 

 ابزارها

 ورود اطالعات از اکسل :

 در نرم افزار منطق میتوانید تقریبا اطالعات تمامی پنجره های مهم را از اکسل فراخوانی کنید.

 

کدام پنجره را میخواهید فراخوانی کنید. با انتخاب هر پنجره ستونهای مربوط به ( از طریق جدول مرجع انتخاب کنید اطالعات  1

 آن نمایش داده میشود.

( اگر فایل اکسل شما دارای چند شیت است، شماره شیت موردنظر که میخواهید فراخوانی کنید را وارد کنید. 2  

( فایل اکسل خود را انتخاب کنید. 3  

با ستونهای اکسل باشد،ستونهای اضافه را در این قسمت انتخاب کرده حذف را بزنید.ستونها باید دقیقا مطابق (  4  

 راس چک:

تاریخ مبدا را وارد کنید سپس تاریخ 

 و مبلغ چکها را وارد کنید .

سیستم راس چکها را محاسبه 

 میکند.

نین میتوانید عالوه بر این در همچ

پنجره لیست چکهای دریافتی راس 

ید.چکها را مشاهده کن  
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 چاپ بارکد:

 نرم افزار منطق قابلیت لینک شدن به بارکد پرینتر و چاپ بارکد کاالها را دارد.

 

رید.مختلف طراحی کنید و از هر کدام که خواستید چاپ بگینوع بارکد  4( در نرم افزار منطق میتوانید تا  1  

( تعداد ستونها و ردیفهای رول لیبل خود را وارد کنید. 2  

هایی که میخواهید بارکدشان را چاپ بگیرید را بصورت چندتایی یا تکی انتخاب کنید.( کاال 3  

کردن ارتفاع بارکد ( کم و زیاد 4  

( جهت جابجا کردن ردیفهای بارکد 5  

جهت افزایش و کاهش فاصله بین سطرهای بارکد(  6  

( انتخاب تصویر پس زمینه جهت چاپ روی لیبل 7  

ارکدنمایش گروهای کاال در ب ( 8  

( بر اساس کدام قیمت فروش میخواهید چاپ بارکد بگیرید 9  

( نوع بارکد منطبق با دستگاه خود را انتخاب کنید 10  

( اگر میخواهید واحد کاال در بارکد هم چاپ شود تیک واحد را بزنید 11  

بارکد را انتخاب کنید ( تعداد چاپ از هر 12  

( پس از انجام تنظیمات، چاپ را بزنید. 13  
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 تنظیمات

 تنظیمات آفالین:

اگر نرم افزار منطق شما بصورت اینترنتی با کاربران دیگرتان در ارتباط بود و اطالعات شما روی هاست قرار دارد، 

میتوانید سیستم آفالین خود را فعال کنید تا مواقعی که اینترنت ندارید بصورت آفالین فاکتورهای خود را ثبت کنید 

اینترنت، سیستم فاکتورها را از آفالین به آنالین بفرستد.تا هنگام اتصال به   

 

 .در مسیر برنامه وجود داشته باشد نیازی به دانلود پایگاه داده خام نیست my sql ( اگر پوشه 1

 ایجاد پایگاه داده آفالین را بزنید. 3راه اندازی و بعد از آن گزینه  2سپس گزینه 

 .ا بزنید تا هنگام ورود به برنامه نشان داده شود( تیک سیستم آفالین فعال باشد ر 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از انجام تنظیمات باال ، اگر میخواهید بصورت آفالین وارد منطق شوید تیک سیستم آفالین را بزنید.
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 مدیریت کاربران )تعریف کاربر( :

 

 شما میتوانید در نرم افزار منطق بینهایت کاربر تعریف کنید.

 یف کاربر جدید( برای تعر 1

 ( نام کاربری و رمز عبور کاربر را وارد کنید. 2

 در فاکتور ببیند را انتخاب کنید.میخواهید این کاربر فقط آنها را ( صندوق و انبار پیش فرض که  3

 ن نما چاپ بگیرد.( نمایی که میخواهید فاکتور با آ 4

 روز قبل سند بزند. ( اگر اعداد این قسمتها صفر باشد، کاربر نمیتواند برای 5

انتخاب کرده و  را "تمام اجازه ها"اگر کاربری را که تعریف میکنید تقریبا به تمامی پنجره ها دسترسی دارد گزینه (  6

 ا انتخاب کنید.ر "بدون اجازه"گزینه  اگر کاربر فقط به پنجره های محدودی دسترسی دارد

ار امکان ورود از نرم افز"ی که میخواهد وارد اپ منطق شود تیک اگر از اپ منطق نیز استفاده میکنید ، برای کاربر

 را بزنید. "اندرویدی

 مشخص کنید کاربر حداکثر تا چند درصد در فاکتور فروش به مشتری بتواند تخفیف بدهد.
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 تعیین دسترسی برای کاربران:

 

 

 شود.روی یکی از کاربران که کلیک کنید سمت چپ کلیه پنجره های منطق باز می

 و تیک کردن دسترسی های آن پنجره(  4یا زدن دکمه ویرایش ) گزینه ( دبل کلیک روی پنجره موردنظر  1

نه گزی روی همین کاربر کلیک کرده ( اگر دسترسی کاربران شما همگی یکسان است، یک کاربر تعریف کنید سپس 2

 تعریف و ثبت شود. ن کاربربر جدید با دسترسی های همیرا بزنید تا یک کار "کاربرجدید کپی "

 ( مدیر میتواند رمز عبور همه کاربران را با استفاده از این گزینه تغییر دهد. 3

 تغییر کلمه عبور رمز عبور خود را تغییر دهند. –: کاربران میتوانند از منوی تنظیمات 1نکته 

 لی تغییر دهد.ر را بدون نیاز به وارد کردن رمز قبکاربر رمز قبلی خود را فراموش کرده مدیر میتواند رمز کارب: اگر  2نکته 

اسان اگر کاربر مدیر هستید و رمز عبور خود را فراموش کرده اید باید با شرکت منطق تماس بگیرید تا کارشن : 3نکته 

 پشتیبانی رمز شما را ریست کنند.
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 دسترسی  کاربران به ریز بانک صندوق و انبار:

 
 مات را بزنید سپس تیک مورد مورد نظر را زده تایید کنید.( ابتدا گزینه تنظی 1

 نکته: امکان دسترسی به ریز بانک، صندوق، انبار، گروه اصلی و فرعی کاالها، گروه اصلی و فرعی طرف حسابها

 

 

 وردمبانک حسابهای بانکی رفته، روی  –به قسمت ورود اطالعات اگر دسترسی پیشرفته به حسابهای بانکی دادید ، 

 .را بزنید "اجازه ها  "پایین صفحه نظر کلیک کنید

 در پنجره دوم به کاربرانی که میخواهید به این بانک دسترسی داشته باشند دسترسی دهید.
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 پشتیبان گیری:

 

 ( انتخاب کنید هر چند بار که از نرم افزار خارج میشوید سیستم بک آپ بگیرد. 1

 م افزار خارج میشوید سیستم بک آپ بگیرد.( انتخاب کنید هر چند روز که از نر 2

 ( هربار که خودتان خواستید پشتیبان گیری کنید. 3

 ( مسیر ذخیره فایل بک آپ را مشخص کنید. 4

 ذخیره شود.مسیر دوم تعیین کنید تا در دو محل مختلف  ( میتوانید برای ذخیره بک آپ خود 5

 ( حذف همه بک آپ های موجود در سیستم. 6

برای بک  داند در این قسمتپ را بازگرمیخواهید بک آپ شما رمز داشته باشد تا جز مدیر کسی نتواند بک آاگر  ( 7

 آپ خود رمز تعیین کنید. 

 .توجه داشته باشید که اگر رمز را فراموش کنید دیگر امکان برگرداندن فایل پشتیبان وجود ندارد
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 برگرداندن فایل پشتیبان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارید و میخواهید بک آپ را برگردانید، در پنجره رمز و نام کاربری گزینه تنظیمات سرور را بزنید.اگر بک آپ 

 

 

 "بازگرداندن یک فایل پشتیبان"را بزنید تا گزینه   B  را نگه داشته کلید  ctrl + shft در این پنجره کلیدهای

 اضافه شود.
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 در این پنجره فایل بک آپ خود را انتخاب کنید.

 

 

 اگر بک آپ شما رمز ندارد در قسمت رمز چیزی ننویسید فقط تایید را بزنید.
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 تنظیمات ظاهری:

 

 اب کنید.ه خود انتخا و فونت نوشتاری منطق را به سلیقمیتوانید تم ، شکل دکمه ه رابط کاربری –تنظیمات از منوی 

 

 

جهت  ن ها، نوع آیکن ها ، رنگ پس زمینه و تصویرنیز میتوانید رنگ نوشته های آیک میزکار –تنظیمات از منوی 

 نمایش در پس زمینه منطق تنظیم کنید.
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 :سایر امکانات

در نرم افزار منطق عالوه بر مواردی موجود در منو، اگر روی دسکتاپ منطق راست کلیک کنید و گزینه اضافه کردن 

کتاپ منطق خود اضافه کنید که در اینجا به مهمترین آیکن را بزنید میتوانید مواردی را که میخواهید انتخاب و به دس

 و کاربردی ترین آنها اشاره میکنیم.

 اصالح لیستی قیمت کاالها:

 

 راست کلیک کرده گزینه اضافه کردن آیکن را بزنید سپس مطابق شکل آیکن دلخواه را اضافه کنید. روی دسکتاپ

 

 

اگر کاالهایتان دارای چند 

 قیمت فروش است و اصالح

قیمتها از داخل پنجره 

معرفی کاال برایتان دشوار 

ت، میتوانید با اضافه اس

اصالح  " کردن آیکن

  "لیستی قیمت کاالها 

قیمتهای فروش کاالها را 

 بصورت ردیفی اصالح کنید. 
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 جابجایی کاال:

 ل دهید.ان انتقایک یا چند انبارتبا جابجایی کاال میتوانید کاالهای خود را از یک انبارتان به 

 
 ( انتقال کاالها از یک انبار به یک انبار 1

 ( انتقال کاال از چند انبار به چند انبار مختلف 2

 

 ( انتخاب کاال 1
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 تایید و عدم تایید کردن جابجایی ها:

 

ود ، در فه شاگر میخواهید جابجایی ها امکان ویرایش و حذف نداشته باشند یا فقط در صورت تایید به انبار مقصد اضا

 پنجره جابجایی کاالها به قسمت تنظیمات رفته تیک گزینه مورد نظر را بزنید.

 با این تیک ، بعد از تایید جابجایی امکان ویرایش و حذف آن وجود ندارد.(  1

ایید جابجایی ت تا وقتی که ( با این تیک ، عالوه بر اینکه بعد از تایید جابجایی امکان ویرایش و حذف آن وجود ندارد2

 نشود به انبار مقصد اضافه نمیشود ) ولی در هر صورت از انبار مبدا کم میشود (
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 برای تایید یا عدم تایید جابجایی ، روی مورد نظر راست کلیک کنید

 

 

 

 

مدیریت  -برای اینکه کاربری جابجایی را نتواند عدم تایید و سپس ویرایش یا حذف کند، باید در قسمت تنظیمات

 ربران، دسترسی برگشت از تایید جابجایی کاال را از کاربران بگیرید.کا
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 تاریخچه حذف اسناد:

 

 .سند کدام عملیات مالی را حذف کرده است IPتاریخی کدام کاربر با کدام  این پنجره به شما نشان میدهد که در چه

 رسید و حواله:

( مشاهده رسیدها حواله  1

 ها یا هردو

و حواله  ( انتخاب رسید 2

 های یک انبار خاص

( انتخاب رسید و حواله  3

 های یک کاال

( صدور رسید و حواله  4

 جدید

( تبدیل رسید و حواله  5

 های لیست به فاکتور

( اگر میخواهید از چند  6

انبار مختلف رسید و حواله 

 بزنید این تیک را بزنید.

 ( اضافه کردن کاال7
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 تایم شیت:

 یت انجام سیستم نوبت دهی برای مطب ، کلینیک، آرایشگاه و ... است.مهمترین کاربرد تایم ش

برای این منظور ابتدا شخصی که خدمات ارائه میدهد )پزشک، آرایشگر و ...( را بعنوان پرسنل در قسمت ورود 

 نید.خدمات تعریف ک –اطالعات پرسنل تعریف کنید. همچنین خدماتی که ارائه میدهید را در قسمت ورود اطالعات 

 تایم شیت( –اضافه کردن آیکن  –سپس آیکن تایم شیت را به دسکتاپ خود اضافه کنید ) راست کلیک 

 تنظیمات تایم شیت:

 
 در داخل تایم شیت  گزینه ای را که با دایره مشخص شده را باز کنید.

 ( مدت زمان تقریبی هر نوبت را وارد کنید ) به دقیقه (1

 یست نوبت دهی رفرش شود را وارد کنید.( مدت زمانی که میخواهید ل2

 ( ساعت شروع و پایان مجموعه خود را وارد کنید.3

( اگر میخواهید به مراجعه کنندگان یک روز قبل پیام ارسال کنید این تیک را بزنید )در صورت خریداری امکان پیام 4

 کوتاه( و متنی را که میخواهید ارسال کنید را اینجا وارد کنید.

 فاکتوری را که میخواهید انتخاب کنید.( نوع  5
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 تایم شیت ) لیست ( :

 

 ( مشاهده نوبت های روز قبل ، روز بعد، امروز و یک تاریخ مشخص 1

نجم را به این پنفر از روز قبل نوبت داده اید ، اگر این تیک را بزنید سیستم بصورت خودکار نوبت  4( فرض کنید به  2

 ص میدهد. به شرطی که آن شخص از قبل در سیستم تعریف شده باشد.شخصی که تماس گرفته اختصا

 ( تنظیمات تایم شیت که به تفصیل توضیح داده شد. 3

 ( پرسنلی که تعریف کردید در این قسمت نمایش داده میشود. 4

ز با( وقتی میخواهید به شخصی نوبت دهید روی این قسمت و ساعت مورد نظر کلیک کنید ، لیست طرف حسابها  5

 میشود، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

 

 

 
 

( اگر شخصی تماس گرفته و میخواهد نوبتی را به وی اختصاص دهید، در قسمت خالی راست کلیک کرده تایپ  نام  1

 را بزنید و نامش را تایپ کنید و هروقت حضوری مراجعه کرد تعریفش کنید.

ه تا آخر سال نوبت دهید ) هفتگی، ماهانه، شش ماهه و ...( این گزینه ( اگر میخواهید برای شخصی که تماس گرفت 2

 بزنید.
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 ثبت فاکتور:

 
( وقتی شخص مبلغ خود را پرداخت کرد روی نام راست کلیک کرده چاپ فاکتور را بزنید. 1  

حذف را بزنید. –( اگر نوبت شخصی کنسل شد راست کلیک  2  

را بزنید تمامی نوبتهای شخص پاک میشوند. "عد روز جاری حذف تمام رزروهای ب "همچنین اگر گزینه   

 

 

ور اضافه که با دایره مشخص شده را بزنید لیست خدمات باز میشود، خدمت مورد نظر را انتخاب کرده به فاکت یقسمت

 .کنید
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 شعب : مدیریت

های  یت و کنترل کرد و هزینهچندین شعبه را به صورت یکپارچه مدیر با فعال کردن امکان مدیریت شعب منطق، میتوان

نجیره ای هستید تجهیزات و نگهداری نرم افزار و سخت افزار را بسیار پایین آورد ، به طور مثال اگر شما مدیر یک فروشگاه ز

ا با استفاده شعبه دارید به جای اینکه در هر شعبه یک نرم افزار مستقل نصب شود و روزانه هر شعبه گزارش کار خود ر 10و 

 .امکان مدیریت شعب میتوانید بهره ببریدابزارهای اشتراک گذاری فایل به دفتر مرکزی ارسال کند از از 

 ، در دسکتاپ منطق راست کلیک کرده بروز کردن آیکن ها  و سپس اضافه کردنبعد از فعال کردن مدیریت شعب

 .را به دسکتاپ خود اضافه کنید "مدیریت شعب"آیکن را بزنید و گزینه 

 شعبه: تعریف

 بزنید و شعبه های خود را تعریف کنید. "جدید"گزینه مدیریت شعب را باز کرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام شعبه خودرا در این قسمت وارد کنید.(  1  

( مدیر شعبه را بر اساس کاربران موجود انتخاب کنید. 2  

: فقط مدیر اصلی کلیه دسترسی ها را دارد. 1نکته   

یا غیرمستقل بودنش را تعیین کنید.( نوع شعبه اعم از مستقل 3  

( قیمتهای پیش فرض خرید و فروش شعبه را تعیین کنید.4  

اگر برای کاالهایتان چند نوع قیمت خرید و فروش تعریف کرده اید، در این قسمت میتوانید مشخص کنید هر شعبه با  : 2نکته 

 چه نوع قیمتی خرید یا فروش کند.
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 انتخاب شعبه در انبار:

 

میخواهید هر شعبه انبار جداگانه ای برای خود داشته باشد، هنگام تعریف انبار شعبه موردنظر را انتخاب کنید. اگر 

 ولی اگر میخواهید همه شعبه ها همه انبارها را ببینند، گزینه تمام شعب را انتخاب کنید.

 را نیز انتخاب کنید.شعبه آن حساب این امکان برای طرف حسابها هم وجود دارد که هنگام تعریف طرف 

 
همانطور که مشاهده میکنید هنگام تعریف کاال دریک شعبه فقط انبار انتساب داده شده به آن شعبه نمایش داده 

 میشود.
 "تمام شعب"به فروشگاههایی که کاالهای مشترک در شعبه های خود دارند توصیه میشود هنگام تعریف انبار گزینه 

 را انتخاب کنند.

 اقدام به تعریف انبار کنید. یکی از شعبتعریف انباری که کاالهای آن با سایر شعبه ها مشترک است در براینکته: 
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 بدهکاری یا بستانکاری طرف حسابها به ازای شعب:

اگر مشتریان یا تامین کنندگان شما در هر شعبه بدهی و طلب جدا دارند، مدیریت شعب منطق این امکان را به شما 

 یا طلب طرف حسابهای خود را به تفکیک شعبه در سیستم ثبت کنید. میدهد که بدهی

اگر سال مالی را بسته اید به قسمت صورت وضعیت تصحیح اول دوره رفته مطابق شکل، طرف حساب، مبلغ بدهکاری 

 یا بستانکاری و شعبه مورد نظر را انتخاب کرده ثبت کنید.

 

رف طدر هر شعبه از طریق پنجره گزارش مطالیات مانده  توانیدبعد از وارد کردن مانده اشخاص در شعبه ها می

 مشاهده کنید. حسابهای آن شعبه را

ثبت  شانددر شعبه خو ، سند دستی، ...هر شعبهکلیه امور حسابداری اعم از فاکتور ،دریافت و پرداخت، هزینه و درآمدنکته: 

 میشوند.
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 جابجایی کاال بین شعب:

جابجایی کاال "ینه کاالهای موجود در انبار یک شعبه را به انبار یک شعبه دیگر انتقال دهید از گزکاال یا  اگر میخواهید

 استفاده کنید. "بین شعب

د گزینه اگر این گزینه را روی دسکتاپ منطق ندارید با کلیک راست روی دسکتاپ منطق و اضافه کردن آیکن میتوانی

 به دسکتاپ اضافه کنید. اموردنظر خود ر

 

 

 نید.در پنجره باال لیست جابجایی هایی که قبال ثبت کرده اید را میتوانید مشاهده همچنین ویرایش یا حذف ک

 همچنین میتوانید جابجایی های یک بازه زمانی را مشاهده کنید.

 با زدن گزینه جدید جابجایی بین شعب جدید را شروع کنید.
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 لیست ( حذف کاال در 1

 ) با دبل کلیک روی کاال نیز میتوانید ویرایش کنید( های لیست( ویرایش کاال 2

 ( انتخاب تکی کاالهای انبار 3

 ( انتخاب همه کاالهای انبار بصورت یکجا 4

ه پخش انتقال انبار مبدا و مقصد را انتخاب کرده کاالهایی که میخواهید از انبار اصلی شعبه اصلی به انبار پخش شعب

 نهایت ثبت سند را بزنید. دهید را وارد کنید و در

 با ثبت سند، موجودی کاالهای انبار اصلی کم شده و به همان مقدار به موجودی انبار پخش اضافه میشود.
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 دریافت و پرداخت بین شعب

 

 

که به آن ی پرداخت ، مطابق شکل،  شعبه و شعبه ا –اگر شعبه ای به شعبه دیگر وجهی پرداخت میکند باید در قسمت امور مالی 

 پرداخت میکند را انتخاب کند و در قسمت مقابل شعبه دیگری باید دریافت بزند.
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 تنظیمات شعب:

 

تمامی  اگر نمیخواهید مانده بدهی هر طرف حساب در هر شعبه ای که تعریف شده نشان داده شود و میخواهید در( 1

ک را بزنید.شعبه ها مانده طرف حسابها نمایش داده شود این تی  

ند مثل ( همانطور که میدانید قسمتهای شعبه مستقل ارتباطی به شعبه های غیرمستقل ندارند و کامال مستقل هست2

ا نیز حسابهای بانکی، صندوق، طرف حساب و ... حال اگر میخواهید در شعبه مستقل طرف حسابهای سایر شعبه ها ر

 نمایش داده شود این تیک را بزنید.

حساب بانکی هر شعبه به تفکیک در شعبه خود نمایش داده شود.( موجودی 3  

( مانده تنخواه گردانهای هر شعبه به تفکیک در شعبه خود نمایش داده شود.4  

عبه نشان ( اگر پرسنل شما در هر شعبه مانده طلب یا بدهی جداگانه دارد و میخواهید مانده پرسنل به ازای هر ش5

.داده شود ، این تیک را بزنید  

.ا بزنیدر( اگر هر شعبه کاالی متفاوت از شعبه دیگر دارد و هیچگونه جابجایی کاال بین شعبه ها انجام نمیشود این تیک 6  

( اگر میخواهید باالی هر برگه چاپی نام شعبه نوشته شود این تیک را بزنید.7  
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 سایر تنظیمات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفته ابتدا تیک گزینه  "تنظیمات میزکار  "انه داشته باشد، به قسمت اگر میخواهید هر شعبه تنظیمات ظاهری جداگ

پس رنگ، تصویرسپس در هر شعبه تنظیمات ظاهری اعم از  ، را بزنید "تنظیمات میزکار به ازای هر شعبه باشد"

 زمینه، رنگ نوشته ها، ... که میخواهید را انجام دهید.

 کز یا پایین صفحه نشان داده شوند.همچنین میتوانید مشخص کنید که آیکن ها در مر

 با زدن گزینه انتخاب فایل، میتوانید عکس پس زمینه منطق خود را نیز تغییر دهید.

 

 

 

 

 



منطق شبیه سازانشرکت   

 تولیدکننده نرم افزارهای مالی، اداری و بازرگانی

90 
 

 

 

 "اموال دارایی"

 

ود راستای کسب درآمد یا الزمه ادامه فعالیت مجموعه خ که یک شرکت دردارایی ثابت به اموالی گفته میشود 

 مشهود و نامشهود تقسیم میشود.دو نوع  و بر  خریداری میکند

 ، وسائط نقلیه، اثاثه و ...یا تجهیزاتدارایی ثابت مشهود : زمین، ساختمان ، ماشین آالت 

 دارایی ثابت نامشهود: سرقفلی ، حق االمتیاز ، حق ثبت و ...

تهالک هالک و اساین دارایی ها با افزایش عمر، ارزش خود را از دست میدهند بنابراین در آخر هرسال هزینه است

 انباشته دارایی را محاسبه و ثبت میکنیم.

 محاسبه میشود.روش مستقیم و نزولی  به دواستهالک دارایی ها 

 شود.در نرم افزار منطق هزینه استهالک، استهالک انباشته، و ارزش دفتری دارایی در لحظه محاسبه می

 

یش کرده صلها رفته اموال ماشین آالت و تجهیزات را ویرامدیریت سرف –برای ثبت اموال دارایی به قسمت حسابداری 

 تیک درج در اموال دارایی را بزنید.
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.کنید تعریف و ثبت سیستم بزنید تا دارایی ثابت خود را دراموال دارایی را باز کرده گزینه جدید را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 کنید. ( عنوان دارایی و محل پرداخت آن را مشخص 1 

 ( قیمت خرید دارایی . سایر قسمتها را در صورت وجود پر کنید. 2

 ( روش استهالک را تعیین کرده و فیلدهای مربوط به آن را پر کنید. 3

 ( اگر بابت خرید این دارایی چک صادر کرده اید در این قسمت ثبت کنید.4
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 ری و استهالک انباشته را مشاهده کنید.پس از ثبت دارایی، در لیست میتوانید استهالک جاری ارزش دفت

میکند.  وارد کنید، سیستم تا آن تاریخ استهالک را محاسبه "محاسبه استهالک تا پایان"نکته: هر تاریخی را که در قسمت 

 میتوانید تاریخ موردنظر را وارد کرده جستجو بزنید تا سیستم استهالک را تا آن تاریخ نمایش دهد.

 جدول استهالک:
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 دارایی خود این سند را ثبت کنید: خرید نقدیهنگام نکته: اگر شما امکان اموال دارایی منطق را ندارید باید 

 50.000.000دستگاه پرس     - اموال دارایی 

 50.000.000موجودی نقد و بانک                                    

ثبت  ایه اولیهثبت شرکتها ثبت شده باشد در سند  افتتاحیه اموال دارایی و سرم اگر شرکت و سرمایه اولیه شما در اداره :نکته

 را ثبت کنید. شده را باید

ین شکل باشد، سند افتتاحیه بد 50.000.000و مبلغ دارایی ثابت  10.000.000فرض کنیم سرمایه اولیه ثبت شده شرکت مبلغ 

 خواهد بود:

 50.0000.000ماشین آالت     –ر جاری دارایی غی:                1سند شماره 

 50.000.000افتتاحیه   تراز                                                                                                  

 

 50.000.000تراز افتتاحیه                : 2سند شماره 

 10.000.000سرمایه                                                                          

   40.000.0000   جاری شرکا                                                           

بسته  اری شرکاهمانطور که مشاهده میکنید مابه التفاوت مبلغ ریالی دارایی )ماشین آالت( و سرمایه ثبت شده به حساب ج

 یه همان مبلغ ثبت شده در اداره شرکتها باید ثبت شود.و سرما شده است

  

 (ترازنامه)                                                                                                 

 

 0               دارایی جاری:                                           

 دارایی غیر جاری:

 50.000.000 ماشین آالت                                             

 0           بدهی :                                           

 

     10.000.000سرمایه :                                         

 40.000.000جاری شرکا:                                 

                                            50.000.000                                          50.000.000 
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 "تولید"

 

 مراحل کار سیستم تولید به شرح زیر است:

 * گروه بندی و معرفی مواد اولیه

 * گروه بندی و معرفی کاالهای تولیدی ) با وارد کردن فرمول ساخت هر محصول (

 تولید ) جهت افزایش موجودی محصول و کاهش مواد اولیه ( * ثبت سند

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد اولیه :

 د اولیه خود را گروهبندی کنید.موا "گروهها مدیریت  "گزینه  ( ابتدا با 1

 منظور از مواد بسته بندی کارتن ، نایلون، چسب، ... میباشد.

 الزامی نیست که گروهبندی شما حتما به این شکل باشد.
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 معرفی مواد اولیه:

 

 .مواد اولیه های خود را با قیمت خرید تعریف کنید ) وارد کردن قیمت فروش الزامی نیست (

 خرید مواد اولیه:

 

 انتخاب کنید." انبار مواد اولیه"در فاکتور خرید مواد اولیه، انبار را 
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 معرفی کاالهای تولیدی ) محصول ( :

 ریت گروهها گروهبندی کنید.کاالهای تولیدی را هم ابتدا از مدی

 

 ( عنوان محصولی را که تعریف میکنید را وارد کنید.  1

 ( برای وارد کردن مواد اولیه های بکار رفته در این محصول 2

 با ذکر مقدار برای هر واحد محصول وارد کنید. ( مواد اولیه های خود را 3

 سربار، توسط سیستم محاسبه میشود.( بهای تمام شده محصول بر اساس مواد اولیه و هزینه  4

 وارد کنید. ( قیمت فروش محصول را با درنظر گرفتن بهای تمام شده 5

 

 هزینه ها:

خود  د ابتدا از هزینه های مثال یک سالاگر میخواهید هزینه های شما در بهای تمام شده محصول محاسبه شود بای

 را داشته باشید.مچنین مقدار تولید آن یک سال و ه ( با یک مبلغ حدودی و تخمینی ) لیست تهیه کنید

کنید هزینه سربار جذب شده بدست آید، سپس اعداد بدست آمده را در  مبلغ هر هزینه را تقسیم بر مقدار تولیدحال 

 قسمت هزینه ها وارد کنید.

 نهمقدار تولید   /   مبلغ هزی                   فرمول محاسبه سربار جذب شده             
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 ) سربار جذب شده ( ثبت هزینه های سربار در محصول:

 

( در همان صفحه معرفی کاالهای تولیدی  گزینه هزینه ها را بزنید. 1  

عنوان هزینه را اینجا تایپ کنید. ( 2  

( مبلغ بدست آمده از تقسیم مبلغ هزینه بر مقدار تولید را اینجا وارد کنید. 3  

را از سرفصل حسابداری انتحاب کنید. "موجودی کاال"صل حسابداری باز میشود، ( با زدن این گزینه سرف 4   

را انتخاب کنید. "کنترل سربار "( در قسمت بستانکار برای همه هزینه ها حساب  5   

: مجموع مبالغ هزینه و مواد اولیه ، بهای تمام شده محصول را تشکیل میدهد. 1 نکته  
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 ثبت سند تولید :

 
ین گزینه نیز میتوانید جهت انتخاب محصول استفاده کنید.( از ا 1  

که تولید کرده اید را وارد کنید. محصولی(  2  

را انتخاب کنید. محصول ( انبار و انبار مقصد ) مبدا ) انبار مواد اولیه ((  3  

 نکته : مواد اولیه از انبار مبدا کاسته شده به انبار مقصد اضافه میشود.

ی که محصول تولید کرده اید را وارد کنید.( هر چند تعداد 4  

اضافه ویرایش یا حذف کنید.را  مواد اولیه  ( میتوانید 5  

( مقدار اولیه را نیز میتوانید تغییر دهید. 6  

( همچنین مبلغ هزینه های سربار را میتوانید تغییر دهید. 7  

ا انبار مبدا و مقصد انتخاب کنید با کمک این اگر چند محصول مختلف تولید میکنید و نمیخواهید برای همه سطره(  8

 گزینه میتوانید یکبار انبار مبدا و مقصد را انتخاب کنید تا برای همه سطرها اعمال شود.

د تولید میزنیم چه اتفاقی می افتد؟وقتی سن  

شود و هر عددی که کم می از موجودی هر مواد اولیه مدهتعداد تولید ضربدر مقدار مواد اولیه ها میشود و عدد بدست آ

 در ستون تعداد تولید وارد کرده باشید به همان مقدار به موجودی محصول اضافه میشود.
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 تنظیمات سند تولید:

اگر شما چند انبار مواد اولیه داشته باشید و هریک از مواد اولیه ها در یک انبار باشند با انبار ردیفی برای مواد اولیه: 

ه میتوانید مشخص کنید هنگام ثبت سند تولید کدام مواد اولیه از کدام انبار خارج میشود.کمک این گزین  

 

: کاربرانی که میخواهند در سند تولید شماره سند آن را دستی تایپ کنند.امکان تایپ شماره سند باشد  
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 انبار ردیفی مواد اولیه:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکان تایپ شماره سند
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ی تولید در کدینگ حسابداری:حسابها  

کنترل سربار –بهای تمام شده تولیدی  –بهای تمام شده کاالی فروش رفته     کنترل سربار:  

 

 سند معکوس تولید :

د و از با سند معکوس، محصول دمونتاژ میشود یعنی مقدار مواد اولیه های آن به موجودی مواد اولیه اضافه میشو

 موجودی محصول کاسته میشود.

 

 لیست اسناد تولید:

 
 در لیست اسناد تولید بر اساس تاریخ، انبار مبدا و مقصد، کاربر، ... میتوانید اسناد تولید ثبت شده را مشاهده کنید.

 نکته: سند معکوس با رنگ نارنجی در لیست نشان داده میشود.
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 فاکتور فروش محصول:

 

نتخاب کنید.ا "انبار محصول " در فاکتور فروش محصول ، انبار را  

 

 

 

 گزارش مواد مصرفی:

 

هر مواد اولیه چه مقدار مصرف شده و چه مقدار مانده موجودی دارد. این گزارش به شما نشان میدهد  

 

 

 

 



منطق شبیه سازانشرکت   

 تولیدکننده نرم افزارهای مالی، اداری و بازرگانی

103 
 

 

 گزارش کاالهای تولید شده:

 

 این گزارش به شما نشان میدهد در یک بازه تاریخی از یک محصول چه مقدار تولید شده است.

ده( مقدار تولید ش 1  

ل(   مقدار تولید شده  +  موجودی اول دوره محصو 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

یمات نکته: اگر تعداد دفعات تولید شما زیاد است مثل رستوران، و نمیخواهید هرروز سند تولید ثبت کنید، به قسمت تنظ

بزنید تا سیستم بالفاصله را   "ثبت سند تولید بطور خودکار بعد از هر فاکتور فروش"ی رفته مطابق شکل تیک گزینه حسابدار

 پس از ثبت فاکتور فروش سند تولید محصول را نیز ثبت کند تا موجودی محصول منفی نشود.
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اجستجو بر اساس عنوان و متن یادداشته ( 1  

جستجوی یادداشتها بر اساس یادداشتهای یک کارب به کاربر دیگر ( 2  

نمایش یادداشتهای ارسال شده و همه ( 3  

جدید را بزنید.برای ارسال یک یادداشت  ( 4  

عنوان یادداشت را بنویسید ( 5  

نرا انتخاب کنید.آاگر یادداشتی که به کاربر ارسال میکنید مربوط به طرف حساب یا سند خاصی هست  ( 6  

اگر میخواهید یادداشت را به همه کاربران ارسال کنید. ( 7  

کاربری که میخواهید برای وی یادداشت ارسال کنید را انتخاب کنید. ( 8  

کاربر برای مشاهده یادداشت باید رمز کاربری خود را وارد کند. ،اگر تیک محرمانه را بزنید  ( 9  

نده شده اند.مدیر در لیست میتواند مشاهده کند که کدامیک از یادداشتهای ارسالی به کاربران دیده شده یا خوا ( 10  
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 بستن سال مالی

حسابهای خود را میبندد. ،معموال بعد از به اتمام رسیدن سال مالیکلیه شرکتها و مجموعه   

پیدا میکند و  ایی، بدهی و سرمایه ( به سال مالی جدید انتقالمی ) دارسال مالی مانده کلیه حسابهای دائ هنگام بستن

دید سندی تحت عنوان سند اختتامیه بابت بستن حسابها در پایان سال توسط سیستم ثبت میشود و در سال مالی ج

ت سندی تحت عنوان سند افتتاحیه توسط سیستم ثبت میشود و سال جدید با مانده های سال قبل شروع به فعالی

د.میکن  

 همچنین میتوانید در صورت نیاز به سال مالی قبل رفته اسناد را مشاهده کرده و حتی گزارش گیری کنید.

فر ص نکته: در سال مالی بسته شده مانده طرف حسابها بانک صندوق تنخواه چون به سال مالی بعد انتقال داده شده است 

 نمایش داده میشود.

را در نظر گرفت:هنگام بستن سال مالی باید چند نکته   

تنخواه گردان نباید بستانکار باشد. و صندوق ،* موجودی بانک  

  ی بدون انتخاب تفصیل ثبت نشده باشند.در سند حسابدار *حسابهایی که تفصیلی دارند

 * ترازنامه تراز یا باالنس باشد.

 * موجودی کاالها منفی نباشد.

ید.باید موارد اصالح و سپس اقدام به بستن سال مالی کناگر هنگام بستن سیستم بخاطر دالیل باال خطا داد   

دی که تا این سال مالی خود را ببندید کلیه اسنا 31/06/99باشد و در تاریخ  01/01/98نکته: فرض کنید شروع کار شما 

نشان داده خواهند شد. 98تاریخ وارد کردید در سال مالی   

ی آن سال را ببندید.پس بهتر است درست در پایان هر سال مالی حسابها  
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را بزنید. <بستن سال مالی>بعد از چک کردن تمامی نکات باال با کاربر مدیر به قسمت تنظیمات عمومی رفته گزینه   

 

 

 

 

 

 

 

 اگر سیستم خطایی بابت اسناد یا ترازنامه نداد به مرحله بعد میروید.

 

این پنجره تعداد کاربران متصل به منطق را 

د که بایستی هنگام بستن سال نشان میده

مالی کلیه کالینت ها و کاربران از سیستم خود 

 خارج شوند.

بعد از مشاهده کاربران متصل گزینه بازگشت را 

 بزنید تا به مرحله بعد بروید.
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 ( ( تاریخ بستن سال مالی را مشخص کنید ) تاریخ آخرین سندی که در سیستم ثبت شده است 1

 که میخواهید ببندید را را در این قسمت وارد کنید.سال مالی (  2

قسمت عدد  روز به موعد سررسید آنها مانده در این 20خرج کرده اید و  در آخر سال اگر چکهایی که بر فرض مثال( 3

 را وارد کنید. 20

 ( در آخر گزینه بستن تمام حسابها را بزنید. 4

 ود.سال مالی بسته شده و سال مالی جدید ایجاد میش

وی رو برای مشاهده سال مالی بعد یک کلیک   f4کلید   یک کلیک روی صفحه و نکته: برای مشاهده سال مالی قبل

 را بزنید. f5صفحه و سپس کلید 
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 اصالحات در سال مالی بسته شده:

 

عمومی  تنظیماتسال مالی بسته شده تغییراتی انجام دهید باید در سال مالی بسته شده به قسمت میخواهید در اگر 

 رفته گزینه حذف سند اختتامیه را بزنید تا سال مالی آزاد شود.

 

 

ردن ثبت اختتامیه و بروز ک"پس از انجام تغییرات در سال مالی بسته شده، اینبار در تنظیمات عمومی گزینه 

 .را بزنید "افتتاحیه
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 سوالهای متداول

 اری در فاکتور و معرفی کاال وجود دارد؟( آیا امکان وارد کردن تعداد و مبلغ اعش 1

  1فاکتور  -تنظیمات فاکتور –بله 

 

 امکان این هست که کاالهایمان چند نوع قیمت فروش داشته باشند؟(  2

 .را تیک بزنید کاال گزینه آن ( ابتدا در تنظیمات 1 – 2

 

 

در معرفی کاال قیمتهای فروش کاالها را تعریف کنیدسپس (  2 – 2

 

 باز شودنمیخواهم بعد از هر چاپ پنجره انتخاب پرینتر (  3

 تیک این گزینه را بزنید. –تنظیمات عمومی 

 

 ( آیا امکان باز کردن چند نسخه از منطق وجود دارد؟ 4

 تنظیمات عمومی  –بله 

 

 



منطق شبیه سازانشرکت   

 تولیدکننده نرم افزارهای مالی، اداری و بازرگانی

110 
 

 

 ( میخواهم کل اطالعات منطق را پاک کرده نرم افزار را خام کنم 5

 تنظیمات عمومی 

 ثبت هر فاکتور سیستم بطور خودکار از فاکتور چاپ بگیرد؟ ( بعد از 6

 1فاکتور  –تنظیمات فاکتور 

 

 ( آیا امکان ثبت فاکتور با تعداد یا مبلغ صفر وجود دارد؟ 7

 1فاکتور  –تنظیمات فاکتور  -بله 

 را نداشته باشند؟ اهم کاربران اجازه فروش کاالی موجودی منفیمیخو ( 8

  1اکتور ف –تنظیمات فاکتور 

 

 ( امکان انتخاب انبار سطری برای کاالها در فاکتور وجود دارد؟ 9

  2فاکتور  –تنظیمات فاکتور  -بله 

 

 

 ( اسامی برخی کاالهایم طوالنیست، میخواهم عنوان کاال در فاکتور در دو سطر چاپ شود 10

 تنظیمات چاپ  –تنظیمات فاکتور 

 ه از واحد دوم و سوم برای کاالها وجود دارد؟( در نرم افزار منطق امکان استفاد 11

         تنظیمات کاال –بله   

 

 ( آیا میتوان برای یک کاال چندین بارکد تعریف کرد؟ 12

 تنظیمات کاال       –بله 
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 این امکان وجود دارد که برای هر طرف حساب روزانه فقط یک فاکتور ثبت شود؟ آیا (13

 تنظیمات طرف حساب   –بله 

 

 ( میخواهم هنگامی که لیست کاالها را باز میکنم بصورت پیش فرض روی تمام گروهها باشد 14

 تنظیمات کاال     

 

 ( میخواهم هیچ کاربری حتی مدیر امکان حذف اسناد را نداشته باشد 15

        تنظیمات حسابداری

 

 کاالها ( امکان ثبت مالیات و عوارض پیش فرض در فاکتور فروش برای همه 16

 1فاکتور –تنظیمات فاکتور 

 

 ( میخواهم بعضی انبارها امکان فروش منفی داشته باشند برخی نداشته باشند 17

                                                       3تنظیمات فاکتور

 

   

که بتواند با  را بار مورد نظران "فروش بدون موجودی"و سپس کاالی مورد نظر را ویرایش کرده در تب انبار ستون 

 موجودی منفی بفروشد را تیک بزنید.
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 در پایان به برخی تنظیمات مهم و کاربردی منطق میپردازیم

 :1فاکتور  –تنظیمات فاکتور 

 

 

ار یا کد ، با هرب اگر با بارکدخوان در فاکتور کاال انتخاب میکنید، تیک موارد باال را بزنید که بمحض وارد کردن بارکد

 اینتر ستونها جابجا میشود . ) تعداد ، بهای واحد و تخفیف (

 

 

 اگر میخواهید از مشتریان خود مبلغی بیش از مبلغ فاکتور دریافت کنید، این تیک را بزنید.

 

 

 اگر میخواهید گروه اصلی و فرعی کاال در فاکتور نشان داده شود این تیک ها را بزنید.

 

 

 یف سطری فاکتورنمایش و چاپ ستونهای تخف

 

 

 انتخاب نحوه نمایش مانده طرف حسابها در فاکتور

 

 

 هربار که فاکتور فروش باز کنید طرف حساب متفرقه بصورت پیش فرض انتخاب شده است.

 



منطق شبیه سازانشرکت   

 تولیدکننده نرم افزارهای مالی، اداری و بازرگانی

113 
 

 

 

 :2فاکتور –تنظیمات فاکتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حساب را نشان دهد.( در فاکتور فروش، سیستم بصورت پیش فرض آخرین قیمت فروش آن کاال به طرف  1

 به کمک این گزینه میتوانید فاکتورهای خود را طبقه بندی کنید و به تفکیک از آنها گزارشگیری کنید.(  2

 نمایش ستونهای مالیات و عوارض در فاکتور خرید و فروش(  3

 ( انبار ردیفی ، امکان انتخاب انبار ردیفی برای هر سطر از کاالها در فاکتور 4

 ای نسیه بعد از چند روز اگر تسویه نشدند باطل شوند. ( فاکتوره 5

 ( عنوان ستونهای فاکتور را به دلخواه تغییر دهید. 6

حد اعتبار تعیین کرده اید، با این گزینه حد اعتبار انتخابی برای کلیه طرف حسابها  ( اگر برای طرف حسابهای خود  7

 منظور میشود.
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 : 3فاکتور  –تنظیمات 

 

 

 فاکتور فروش اگر قیمت فروش را کمتر از قیمت تعیین شده وارد کنید سیستم هشدار میدهد.در (  1

بل از ثبت هنگام نصب دستگاه پوز مشخص کنید که مبلغ بعد از ثبت فاکتور روی دستگاه پوز نشان داده شود یا ق(  2

 فاکتور

 تعیین مبلغ پیش فرض کرایه حمل در فاکتورهای فروش(  3

 فروش واسطه فروش تعیین کنید ( در فاکتور 4

 ه کنید.( اگر نوع خدمات شما ساعتی باشد مثل آموزش ، با این تیک ستونهای ساعت و دقیقه را به فاکتور اضاف 5

ر میکنید، اگر یک پیش فاکتور ثابت برای مشتریان خود دارید و همیشه آنرا برای مشتریان خود تبدیل به فاکتو(  6

 این تیک را نزنید.

 با کمک این گزینه میتوانید همزمان جندین فاکتور مختلف باز کنید.(  7
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 تنظیمات کاال:

 

 تعیین درصد پیش فرض تخفیف برای کلیه کاالها(  1

 تعیین درصد پیش فرض مالیات و عوارض برای کلیه کاالها(  2

 ( هنگام ثبت فاکتور خرید نوع قیمت خرید کاال را مشخص کنید 3

 با فرمول قیمت خرید و فروش را مشخص کنید ( با این گزینه 4

 نوع قیمت خرید و فروش برای کاالها 10( امکان تعیین  5

 هر عددی که در این فیلد وارد کنید در لیست کاال نیز به همین تعداد کاال نمایش داده خواهد شد.(  6

 فعال کردن واحد دوم و سوم برای کاالها(  7

 ای کاالها ) ترکیبی از عدد و حروف (( امکان ایجاد کد رشته ای بر 8

 با تیک زدن این گزینه دیگر نمیتوان کاالهایی که موجودی دارند را غیرفعال کرد.(  9
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 تنظیمات عمومی:

 

 ( انتخاب صندوق پیش فرض در فاکتور ف که همیشه ابتدا این صندوق انتخاب شده باشد. 1

 نتخاب کنید.تعداد سطوح کاال و خدمات خود را اینجا ا(  2

 ( تبدیل تاریخ شمسی به میالدی و برعکس 3

 ( اگر تیک این گزینه را بردارید ، پروژه در همه پنجره ها نمایش داده میشود. 4

 با این تیک سود خالص لحظه ای شما در دسکتاپ منطق نمایش داده میشود(  5

 ( تنظیم تعداد ستون نوار ابزار منطق 6

 ندوز( انجام تنظیمات زبان وی 7

 ( پاک کردن کل اطالعات منطق 8

 پاک کردن فقط فاکتورها و اسناد ) طرف حسابها و کاالها پاک نمیشوند ((  9

 ( پاک کردن فقط موجودی اولیه کاالها 10


