سیستم صدور فاکتور
این نرم افزار جهت صدور فاکتور بصورت خیلی سریع و ساده طراحی شده است .از قابلیت های این نرم افزار
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 – 1رابط کاربری بسیار ساده و روان
 – 2ثبت فاکتور و چاپ آن در قالب بر گه A5
 – 3قابلیت چاپ نام و لوگوی شرکت خود در سربرگ و آدرس و تلفن و یا هر متن دیگری در انتهای
فاکتور چاپی
 – 4قابلیت محاسبه مالیات فاکتور بر اساس درصد تعیین شد از سوی کاربر برای فاکتور های صادره
 – 5قابلیت اعمال تخفیف در فاکتور به میزان وارد شده از سوی کاربر
 – 6قابلیت ثبت دریافتی های بابت فاکتور در سه غالب دریافت های نقدی و دریافت ها از طریق چک
و دریافت های از طریق دستگاه کارت خوان
 – 7دفتر چک به تفکیک چک های دریافتی و پرداختی
 – 8نمایش چک های سه روز آینده شما در فرم اصلی
 – 9ثبت و ویرایش مشتریان
 – 11ثبت و ویرایش انواع بانک ها
 – 11ثبت و ویرایش کالا و خدمات
 – 12قابلیت گرفتن نسخه پشتیبان

کار با برنامه
با اجراء برنامه  ،فرم ورود به شکل زیر ظاهر میشود که کلمه عبور و رمز عبور پیش فرض برنامه  adminمی
باشد .

پس از ورود به برنامه  ،فرم اصلی برنامه به شکل زیر ظاهر میشود.

با کلیک بر روی گزینه ثبت فاکتور جدید  ،فرم ثبت فاکتور برای شما به شکل زیر باز میشود .

همانگونه که در شکل مشاهده میکنید شما میتوانید نام مشتری خور را تایپ کنید و کلید اینتر را زده تا به قسمت
تلفن بروید  ،مانند شکل زیر

تاریخ فاکتور بصورت پیش فرض تاریخ جاری است ولی شما میتوانید تاریخ را تغییر داد و سپس نام کالا را در
جدول مربوطه وارد نمایید مانند شکل زیر

و سپس تعداد و قیمت واحد آن کالا را وارد کرده تا سیستم بصورت اتوماتیک جمع قیمت را محاسبه نماید مانند
شکل زیر

همانگونه که مشاهد می نمایید جمع قیمت توسط سیستم محاسبه شده و همچنین در لیست کالاهای شما این کالا
با قیمت پیش فرض وارد شده ثبت شده است و از این پس برای این کالا نیاز به تایپ کامل نام آن ندارید.
برای ثبت کالای دوم و بقیه نیز به همین شکل عمل میکنیم مانند شکل زیر

همانگونه که مشاهد مینمایید شما میتوانید خدمات خور را هم درون فاکتور ثبت نمایید و در نهایت در پایین
فاکتور جمع کل فاکتور را مشاهد نمایید که با زدن تیک کنار گزینه مالیات  ،مالیات فاکتور که مقدار پیش فرض
آن  9درصد تعریف شده است را به مبلغ فاکتور اضافه کنید

نکته  :مبلغ  9درصد را شما میتوانید در قسمت تنظیمات سیستم  ،ویرایش نموده و کم یا ریاد کنید

در صورتی که میخواهید برروی فاکتور تخفیف بدهید میتوانید آنرا یا بصورت عددی وارد کرده و یا بصورت
درصد  ،تا سیستم بصورت اتوماتیک آنرا محاسبه کرده و از مبلغ قابل پرداخت کم نماید مانند شکل زیر

در این مرحله شما چند گزینه در اختیار دارید
 – 1گزینه انصراف که در این صورت فاکتور شما بدون اینکه ثبت شود  ،از فرم خارج میشود
 – 2گزینه ثبت قطعی که در این صورت کلیه اطلاعات در سیستم ثبت میشود
 – 3گزینه ثبت قطعی و پیش نمایش که کار آن ثبت اطلاعات وارده و همچنین پیش نمایش چاپ فاکتور را باز
میکند
 – 4گزینه ثبت قطعی و چاپ که کار آن ثبت اطلاعات وارده و همچنین ارسال فاکتور به چاپگر است
 – 5گزینه ثبت قطعی و تسویه حساب که پس از ثبت اطلاعات فاکتور،فرم زیر باز میشود

همانگونه که مشاهده میکنید در این فرم شما میتوانید دریافتی های بابت فاکتور را به سه شکل نقدی و یا کارت
خوان و یا چک ثبت کنید مانند شکل زیر

به این ترتیب شما اولین فاکتور را در سیستم ثبت کرده و در لیست فکتورها می توانید آنرا مشاهده نمایید مانند
شکل زیر

نکته  :در تمامی جداول ردیف اول آن که شکل

را هم دارد برای جستجو در جدول استفاده میشود مثلا شما

میخواهید تمام فاکتور مشتریانی که نام آنها حجت است را ببینید ،کافیست مانند شکل زیر عمل کنید

دفتر چک
با کلیک بر روی گزینه دفتر چک فرم زیر با میشود

همانگونه که در شکل مشاهده مینمایید این فرم شامل دو گزینه است چک های دریافتی و چک های پرداختی
در چک های دریافتی همانگونه که میبینید یک چک از قبل وجود دارد و این همان چکی است که بابت تسویه
حساب فاکتور از مشتری گرفته بودیم که بصورت اتوماتیک در دفتر چک نشسته است و شما میتوانید با رفتن
روی آخرین ردیف این جدول و ورود اطلاعات چک جدید  ،یک چک به سیستم اضاقه نمایید مانند شکل زیر

نمونه فاکتور چاپ شده
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