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وظايف سيستم فروش چيست؟
وظيفه اصلي سيستم فروش ،مستند نمودن عمليات فروش سازمان ميباشد .اين عمل با استفاده از پيشفاکتورها ،قراردادها ،فاكتورهاي فروش و صورتحسابهاي برگشت
از فروش که عمال مستنداتي براي ثبت عمليات فروش در سيستم ميباشند ،انجام ميشود .در هر يك از فعاليتهاي فروش ،عالوه بر ثبتهاي فروش ،كسور و اضافاتي
شبيه عوارض و تخفيفات همچنين پورسانتهاي الزم و قابل پرداخت به نمايندگان فروش ،بازاريابان و يا انجام دهندگان خدمات نيز مطرح هستند .اين پورسانتها البته به
مشتري ارتباطي ندارند و از جنس هزينههاي شركت هستند كه بايد به حسابهاي مربوطه برده شوند .به اين ترتيب با استفاده از ساختار يكپارچه ،آمار فروش محصوالت،
بدهي مشتريان ،پورسانت نماينده ،بازارياب و انجام دهنده خدمات به صورت همزمان در سيستم ثبت ميشوند .از طرفي در مستندسازي يك فروش انجام شده ممكن
است كاالها يا خدماتي (كاالهاي مصرفي يا هدايا يا جوايز و خدماتي مثل بسته بندي ،حمل يا نصب و آموزش) بدون دريافت وجه به مشتري ارائه شوند که نگهداري اين
اطالعات و ارائه آنها به صورت مرتبط با فروشهاي انجام شده نيز از وظايف سيستم فروش است .مستند سازي برگشت از فروشها نيز به همين ترتيب به صورت معكوس
عمليات فروش در قالب صورتحسابهاي برگشت از فروش انجام ميشود.
به جز وظيفه مستند سازي و ارائه گزارشها ،سيستم فروش وظيفه پيگيري كارهاي باقيمانده قابل انجام توسط پرسنل بخش فروش شركت (مثل پيشفاكتورهاي عمل
نشده) را نيز برعهده دارد .شبيه اين وظيفه به صورت كم رنگ در سيستم انبار و در زمينه درخواستها و رخدادهاي انبار وجود داشته است .در آنجا درخواستهاي خريد يا
خروج كاال تنظيم ميشدند و اين درخواستها توسط رخدادهاي انبار پاس ميشدند .وضعيت رخدادهاي درخواست و مانده آنها (مقداري كه هنوز خريداري يا خارج نشدهاند)
توسط سيستم حفظ ميشد و به اين ترتيب معلوم بود كه چه كارهايي در شركت براي تهيه و توزيع اقالم درخواستي باقيمانده است.
در سيستم فروش ،مستندات فروش و سطرهاي آنها در ارتباط نزديك با مستندات انبار و رخدادهاي مربوط عمل ميكنند .قرارداد يا پيشفاكتور ،درخواست تحويل كاال،
رخدادهاي خروج كاال به قصد فروش و سطرهاي فاكتور فروش همگي به هم ارتباط داشته و در هر لحظه ميتوان مقادير كااليي كه پيشفاكتور شده و هنوز از انبار
درخواست يا به مشتري تحويل نشده يا هنوز فاكتور نشدهاند را بدست آورد .به عبارت ديگر پرسنل بخش فروش شركت با بررسي وضعيت و مانده رخدادهاي فوق ميتوانند
از كارهاي باقيمانده خود مطلع شوند .وظيفه مهم ديگري كه برعهده اين سيستم ميباشد ،به اين واقعيت برميگردد كه عمليات فروش در يك سازمان عمدتا به صورت
 onlineانجام ميشود يعني مستندات مربوطه با استفاده از نرمافزار ،توليد ميشوند .به اين ترتيب نياز است ،آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي داخل سازمان و يا
قوانين (دولتي) حاكم بر فعاليتهاي فروش سازمان ،به کمک ابزارهايي در زمان تنظيم برگههاي فروش لحاظ شوند .از اين ابزارها ميتوان به منظور تسهيل عمليات
فروش نيز استفاده کرد .از جمله اين ابزارها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
• مكانيزمهاي تعيين بهاي فروش كاالها (در قالب تعرفهها و عوامل افزاينده و كاهنده بهاي واحد كاالها)

• قوانين كمكي براي تكميل فاكتور فروش به صورت محاسبه كاالها و خدمات اضافي كه بايد در فاكتور درج شوند (حاصل اعمال اين قوانين درج تعدادي سطر اصلي
(كه داراي بهاي قابل دريافت ميباشند) و يا درج تعدادي سطر براي كاالها و خدمات جنبي در فاكتور خواهد بود).
• قوانين محاسبه كسور و اضافات بهاي كل فاكتور و مكانيزم درج خودكار آنها در فاكتورهاي فروش
• قوانين محاسبه پورسانت نماينده فروش ،بازارياب يا انجام دهنده خدمات و مكانيزم درج رخدادهاي مالي مربوط در فاكتورهاي فروش
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مفاهيم و المانهاي مورد استفاده در سيستم فروش کدامند؟
از جمله مفاهيم و المانهاي دخيل در سيستم فروش عبارتند از :کاالها و خدمات ،مشتري ،نماينده فروش ،بازارياب ،انجامدهنده خدمات و محلهاي جغرافيايي که ساختار
درختي داشته و با توجه به نحوه فعاليت هر مجموعه ،در زمان راهاندازي تعريف ميگردند .همچنين مفاهيم و المانهاي ديگري که در سيستم فروش مورد استفاده قرار
ميگيرند ،جداول پايه ميباشند که اين مفاهيم نيز در ابتداي راهاندازي سيستم ،تعريف ميشوند .اين جداول ساختار فهرستي داشته و شامل :گروه محاسباتي فروش (در
مراکز) ،انواع فروش ،مراکز فروش ،شرايط تحويل ،روشهاي پرداخت ،کاالهاي مرکب و گروه گزينههاي آن ميباشند .الزم به ذکر است از آنجا که انواع فروش ،مراکز
فروش ،شرايط تحويل و روشهاي پرداخت از جمله پارامترهايي هستند که هنگام تنظيم هر برگه بايد مشخص شوند ،تعريف آنها الزامي است.
همچنين از جمله مفاهيم ديگري که در تنظيم برگههاي فروش به صورت ابزار بكار ميروند و در واقع همان آيين نامهها و دستورالعملهاي اجرايي داخل سازمان و يا
قوانين (دولتي) حاكم بر فعاليتهاي فروش سازمان ميباشند ،ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
• الگوهاي عمليات مالي فروش – براي تعيين حساب و تفصيليهاي مربوطه در عمليات فروش يا برگشت.
• تعرفهها – وظيفه تعيين بهاي فروش كاالها و خدمات را برعهده دارند.
• قوانين تغيير تعرفهها – فرمولهايي كه منجر به تغيير بهاي بدست آمده از تعرفهها خواهند شد.
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• قوانين مكمل كاالها و خدمات برگههاي فروش – اين قوانين با بررسي محتويات برگههاي فروش سطرهاي برگه را از نظر كاالها و خدمات اصلي و جنبي (رايگان)
تكميل ميكنند.
• قوانين مكمل بهاي برگههاي فروش – منجر به درج كسور و اضافات يا محاسبه پورسانت ميشوند.
• گروههاي كسور و اضافات برگههاي فروش – سرجمع برخي از سطرهاي كسور و اضافات در فرم نهايي برگههاي فروش ،در اين گروهها درج خواهند شد.
• گروههاي هم پوشان – ممكن است براي تعدادي از تخفيفهايي كه به يك كاال يا يك برگه فروش نسبت داده ميشوند ،محدوديتي قائل شويم؛ به اين شكل كه
از بين تعدادي تخفيف ،فقط بيشترين آنها را به كاال يا برگه نسبت دهيم .اين تخفيفها هم در قوانين تغيير تعرفه و هم در قوانين مكمل بهاي برگه قابل تعريف
ميباشند .به اين منظور گروههاي هم پوشان تعريف ميگردند و تخفيفهايي كه قصد داريم اين حالت را داشته باشند را به اين گروهها نسبت ميدهيم.
• قوانين طرف حسابهاي برگهها – براي طرف حساب دريافتني فروش و برگشت از فروش ،برگشت پيش دريافت ،طرف حساب پورسانتهاي نماينده فروش ،بازارياب
و انجام دهنده خدمات.

3

گروههاي محاسباتي فروش چه کاربردي دارند و چگونه تعريف ميشوند؟
گروههاي محاسباتي فروش در ساختاري فهرستي تعريف ميشوند .اين گروهها داراي کد و نام بوده و ميتوانند شامل مواردي مانند همکار ،نمايندگان بسيار فعال ،ايثارگران
و ...باشند .بر خالف ساير المانها ،گروههاي محاسباتي فروش در مستندات فروش درج نميگردند بلکه براي هر مرکز مصرف يا تامين کاال و خدمات تعيين ميگردند.
به عبارتي همه مراکزي که در درخت مراکز مصرف و تامين کاال و خدمات تعريف ميشوند ،در هنگام تعريف ،ميتوانند عضو يکي از اين گروهها گردند .البته در سيستم
فروش ،تعيين اين پارامتر براي مراکز تعريف شده با نقشهاي مشتري ،بازارياب و نماينده فروش ،استفاده و اهميت بيشتري دارد .کاربرد گروههاي محاسباتي فروش ،هنگام
تنظيم شرايط مختلف در قوانين متنوع سيستم (تعرفههاي بهاي كاالها ،قوانين تعرفهها ،قوانين مکمل کاالها و خدمات ،كسور و اضافات و پورسانتها و  )...ميباشد .به
اين معني که هنگام تعريف شرايط براي هر يک از اين قوانين ،عالوه بر تعيين شرط بر روي مشتري ،بازارياب و نماينده فروش ،ميتوان به کمک عملگرهاي «مساوي»
و «مخالف» شرايطي براي عضويت يا عدم عضويت هر يک از اين مراکز ،در گروههاي محاسباتي خاص تعريف کرد.

به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد يک گروه محاسباتي فروش با نام «نمايندگان بسيار فعال» و با کد « ،»301تعريف نماييد .بدين منظور جهت تعريف يک گروه
محاسباتي جديد ،از منوي «کاال» گزينه «گروههاي محاسباتي فروش (در مراکز)» را انتخاب کنيد .پنجره «گروههاي محاسباتي فروش» باز ميشود .اگر براي اولينبار
را
ميخواهيد يک گروه محاسباتي تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .جهت تعريف يک گروه محاسباتي جديد ،آيکن «افزودن گروه جديد ( »)Insيعني
انتخاب کنيد و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
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به اين ترتيب امکان تعريف يک گروه محاسباتي جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .حال «کد» و «نام» مورد نظر (در اين مثال ،عدد « »301و عبارت
«نمايندگان بسيار فعال») را در فيلدهاي مربوطه وارد نماييد .درج اين دو فيلد براي تعريف يک گروه محاسباتي فروش ،الزامي است .الزم به ذکر است ،جهت تعريف و
استفاده
يا اصالح يک گروه محاسباتي جديد با استفاده از محاوره ،ميتوان از آيکن «اصالح گروه محاسباتي تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
نمود .به اين ترتيب به کمک اين آيکن ،صفحه «تدوين يک گروه محاسباتي فروش» ظاهر ميگردد .در اين پنجره پس از درج «کد» و «نام» مورد نظر ،در صورت تمايل
ميتوانيد «نام ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه) و «يادداشت» را وارد کرده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.

ميتوان
به طريق مشابه ميتوانيد ساير گروههاي محاسباتي فروش را تعريف نماييد .الزم به ذکر است ،به کمک آيکن «موارد کاربرد گروه محاسباتي فروش» يعني
عالوه بر مالحظه تعداد مرکز (مراکز) مرتبط با گروه محاسباتي انتخاب شده ،نوع و ليست قوانيني که در شرايط آنها از گروه محاسباتي مذکور استفاده شده را مشاهده
نمود .از طرفي در زير گروه هر يک از اين قوانين نيز ،نام هر قانون به همراه مرکز (مراکز)ي که در قانون مذکور ،شرط بر روي آن تعيين گرديده ،نشان داده ميشود.
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4

انواع فروش چگونه تعريف ميشوند؟
انواع فروش از جمله مفاهيم و المانهايي ميباشد که در هنگام تنظيم برگههاي فروش ،تعيين آن الزامي بوده ،مانند گروههاي محاسباتي فروش در ساختار فهرستي تعريف
ميشود .اين المان داراي «کد» و «نام» بوده و ميتواند شامل مواردي مانند داخلي ،صادراتي ،نمايشگاه ،حراج فصلي و  ...باشد .الزم به ذکر است المان انواع فروش عالوه
بر اينکه براي تنظيم شرايط مختلف در قوانين متنوع سيستم (تعرفههاي بهاي كاالها ،تغييرات تعرفهها ،قوانين مکمل کاال و خدمات ،كسور و اضافات و پورسانتها و )...
استفاده ميگردد ،همچنين هنگام تعريف الگوهاي عمليات مالي فروش نيز براي تفکيک حسابها و تفصيليها ،قابل استفاده ميباشد .به عبارتي پارامتر «نوع فروش» در
کنار «نوع رخداد» ،امکان تعريف الگوهاي متفاوت براي يک کاال يا خدمت را براي کاربر فراهم ميسازد.
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد يک نوع فروش با نام «فروش داخلي» و با کد « ،»100تعريف نماييد .بدين منظور جهت تعريف يک نوع فروش جديد ،از منوي «کاال»
گزينه «انواع فروش» را انتخاب کنيد .پنجره «انواع فروش» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک نوع فروش تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .جهت
را انتخاب کنيد و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
تعريف يک نوع فروش جديد ،آيکن «افزودن نوع فروش جديد ( »)Insيعني
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به اين ترتيب امکان تعريف يک نوع فروش جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .حال «کد» و «نام» مورد نظر (در اين مثال ،عدد « »100و عبارت
«فروش داخلي») را در فيلدهاي مربوطه وارد نماييد .در صورت تمايل ميتوانيد براي نوع فروشي که تعريف ميکنيد ،واحد پول پيشفرضي نيز تعريف نماييد .به خاطر
داشته باشيد درج دو فيلد «کد» و «نام» براي تعريف يک نوع فروش ،الزامي است .الزم به ذکر است ،جهت تعريف و يا اصالح يک نوع فروش جديد با استفاده از محاوره،
استفاده نمود .به اين ترتيب به کمک اين آيکن ،صفحه «تدوين يک نوع
ميتوان از آيکن «اصالح نوع فروش تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
فروش» ظاهر ميگردد .در اين پنجره پس از درج «کد» و «نام» مورد نظر ،در صورت تمايل ميتوانيد «نام ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه) و «يادداشت» را
وارد کرده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.

ميتوان عالوه بر مالحظه تعداد
به طريق مشابه ميتوانيد ساير انواع فروش را تعريف نماييد .الزم به ذکر است ،به کمک آيکن «موارد کاربرد نوع فروش» يعني
پيشفاکتور ،قرارداد و فاکتورهاي فروش مرتبط با مرکز فروش انتخاب شده ،نوع و ليست قوانيني که در شرايط آنها از مرکز فروش مذکور استفاده شده را مشاهده نمود.
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5

مراکز فروش چگونه تعريف ميشوند و کد تفصيلي مرکز فروش چه کاربردي دارد؟
مراکز فروش هر سازمان يا شرکت ،در واقع شخصيت حقوقي مجزايي نداشته و حکم ساير دفاتر آن سازمان يا شرکت را دارند .مراکز فروش از جمله مفاهيم و المانهايي
ميباشند که در هنگام تنظيم برگههاي فروش ،تعيين آنها الزامي بوده ،مانند المانهاي قبلي در ساختار فهرستي تعريف ميشوند .اين مراکز داراي کد ،نام و يک تفصيلي
اختياري بوده و از آنها ميتوان براي تنظيم شرايط مختلف در قوانين متنوع سيستم (تعرفههاي بهاي كاالها ،تغييرات تعرفهها ،قوانين مکمل کاال و خدمات ،كسور و اضافات
و پورسانتها و  )...استفاده نمود .از جمله کاربردهاي تفصيلي مرکز فروش ،امکان برقراري ارتباط بين مراکز فروش با دفتر تلفن و نشاني ،از طريق اين تفصيلي ميباشد.
همچنين تفصيلي مرکز فروش ،يکي از تفصيليهاي قابل استفاده در کنار حسابهاي الگوي عمليات مالي فروش ،حسابها و طرف حسابهاي قابل تعيين براي قوانين
مکمل بها (کسور و اضافات و پورسانتها) و قوانين طرف حسابهاي فاکتورها و صورتحسابهاي برگشت فروش ميباشد.
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد يک مرکز فروش با نام «دفتر اصفهان» و با کد « ،»401تعريف نماييد .بدين منظور جهت تعريف يک مرکز فروش جديد ،از منوي
«کاال» گزينه «مراکز فروش» را انتخاب کنيد .پنجره «مراکز فروش» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک مرکز فروش تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي
را انتخاب کنيد و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
ميباشد .جهت تعريف يک مرکز فروش جديد ،آيکن «افزودن مرکز فروش جديد ( »)Insيعني

به اين ترتيب امکان تعريف يک مرکز فروش جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .حال «کد» و «نام» مورد نظر (در اين مثال ،عدد « »401و عبارت
«دفتر اصفهان») را در فيلدهاي مربوطه وارد نماييد .در صورت تمايل ميتوانيد کد تفصيلي (در اين مثال )»03/003« ،از درخت تفصيليها به مرکز مذکور اختصاص دهيد.
به خاطر داشته باشيد درج دو فيلد «کد» و «نام» براي تعريف يک مرکز فروش ،الزامي است .الزم به ذکر است ،جهت تعريف و يا اصالح يک مرکز فروش جديد با استفاده
استفاده نمود .به اين ترتيب به کمک اين آيکن ،صفحه «تدوين يک
از محاوره ،ميتوان از آيکن «اصالح مرکز تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
مرکز فروش» ظاهر ميگردد .در اين پنجره پس از درج «کد» و «نام» مورد نظر ،در صورت تمايل ميتوانيد «نام ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه)« ،کد (نام)
تفصيلي» و «يادداشت» را وارد کرده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.
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ميتوان عالوه بر مالحظه تعداد
به طريق مشابه ميتوانيد ساير مراکز فروش را تعريف نماييد .الزم به ذکر است ،به کمک آيکن «موارد کاربرد مرکز فروش» يعني
پيشفاکتور ،قرارداد و فاکتورهاي فروش مرتبط با مرکز فروش انتخاب شده ،نوع و ليست قوانيني که در شرايط آنها از مرکز فروش مذکور استفاده شده را مشاهده نمود.
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6

شرايط تحويل چگونه تعريف ميشوند؟
شرايط تحويل از جمله مفاهيم و المانهايي ميباشند که در هنگام تنظيم برگههاي فروش ،تعيين آنها الزامي بوده ،مانند المانهاي قبلي در ساختار فهرستي تعريف ميشوند.
اين المان داراي کد و نام بوده و شامل مواردي مانند محل شرکت ،محل مشتري ،درب کارخانه و  ...ميباشند .الزم به ذکر است از اين المان ميتوان براي تنظيم شرايط
مختلف در قوانين متنوع سيستم (تعرفههاي بهاي كاالها ،تغييرات تعرفهها ،قوانين مکمل کاال و خدمات ،كسور و اضافات و پورسانتها و  )...استفاده کرد.
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد يک نوع شرط تحويل با نام «فروشگاه مرکزي» و با کد « ،»200تعريف نماييد .بدين منظور جهت تعريف يک نوع شرط تحويل جديد،
از منوي «کاال» گزينه «شرايط تحويل» را انتخاب کنيد .پنجره «تدوين شرايط تحويل» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک نوع شرط تحويل تعريف نماييد،
را انتخاب کنيد و يا کليد «»Insert
صفحه مذکور خالي ميباشد .جهت تعريف يک نوع شرط تحويل جديد ،آيکن «افزودن شرايط تحويل جديد ( »)Insيعني
صفحه کليد را فشار دهيد.

به اين ترتيب امکان تعريف يک نوع شرط تحويل جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .حال «کد» و «نام» مورد نظر (در اين مثال ،عدد « »200و عبارت
«فروشگاه مرکزي») را در فيلدهاي مربوطه وارد نماييد .درج اين دو فيلد براي تعريف يک نوع شرط تحويل ،الزامي است .الزم به ذکر است ،جهت تعريف و يا اصالح
استفاده نمود .به اين
يک نوع شرط تحويل جديد با استفاده از محاوره ،ميتوان از آيکن «اصالح شرايط تحويل تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
ترتيب به کمک اين آيکن ،صفحه «تدوين يکي از شرايط تحويل» ظاهر ميگردد .در اين پنجره پس از درج «کد» و «نام» مورد نظر ،در صورت تمايل ميتوانيد «نام
ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه) و «يادداشت» را وارد کرده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.
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ميتوان عالوه بر مالحظه تعداد
به طريق مشابه ميتوانيد ساير شرايط تحويل را تعريف نماييد .الزم به ذکر است ،به کمک آيکن «موارد کاربرد شرايط تحويل» يعني
پيشفاکتور ،قرارداد و فاکتورهاي فروش مرتبط با شرايط تحويل انتخاب شده ،نوع و ليست قوانيني که در شرايط آنها از شرط تحويل مذکور استفاده شده را مشاهده نمود.

13

ورف متسیس یدربراک تالاوس هعومجم

7

روشهاي پرداخت چگونه تعريف ميشود؟
روشهاي پرداخت از جمله مفاهيم و المانهايي ميباشند که در هنگام تنظيم برگههاي فروش ،تعيين آنها الزامي بوده ،مانند المانهاي قبلي در ساختار فهرستي تعريف
ميشوند .اين روشها داراي کد ،نام و پارامتري جهت تعيين نقدي يا اعتباري بودن آنها ميباشند .به طور مثال نحوه پرداخت هزينه يک کاال يا خدمت ميتواند نقدي3 ،
ماهه 6 ،ماهه ،يک ساله و مانند آنها باشد .نکته مهم در مورد روش پرداخت ،پارامتر تعيين کننده نقدي يا اعتباري بودن آن است .اعتباري بودن نحوه پرداخت پيشفاکتور
يا فاکتور منجر به فعال شدن سيستم کنترل اعتبار مشتري خواهد شد .همچنين اين پارامتر به طور مستقل در تنظيم شرايط مختلف در قوانين متنوع سيستم (تعرفههاي
بهاي كاالها ،تغييرات تعرفهها ،قوانين مکمل کاال و خدمات ،كسور و اضافات و پورسانتها و  )...نيز قابل استفاده است .الزم به ذکر است عالوه بر تعيين نحوه پرداخت
براي هر برگه فروش ،امکان تغيير و تعيين اين پارامتر براي سطرها به طور مجزا نيز وجود دارد .به عبارتي شبيه به ارتباط بين انبار مندرج در سطرهاي يک برگه و انبار
خود برگه ،در مورد نحوه پرداخت سطرها و برگه نيز وجود دارد.
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد يک روش پرداخت با نام «پرداخت  2ماهه» و با کد « ،»501تعريف نماييد .بدين منظور جهت تعريف يک روش پرداخت جديد ،از
منوي «کاال» گزينه «روشهاي پرداخت» را انتخاب کنيد .پنجره «روشهاي پرداخت» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک روش پرداخت تعريف نماييد ،صفحه
را انتخاب کنيد و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
مذکور خالي ميباشد .جهت تعريف يک روش پرداخت جديد ،آيکن «افزودن روش جديد ( »)Insيعني

به اين ترتيب ،امکان تعريف يک روش پرداخت جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .حال «کد» و «نام» مورد نظر (در اين مثال ،عدد « »501و عبارت
«پرداخت  2ماهه») را در فيلدهاي مربوطه وارد نموده ،سپس وضعيت نقدي يا غير نقدي بودن روش مذکور را تعيين نماييد .تعيين اين سه فيلد براي تعريف يک روش
پرداخت ،الزامي است .الزم به ذکر است ،جهت تعريف و يا اصالح يک روش پرداخت جديد با استفاده از محاوره ،ميتوان از آيکن «اصالح روش تحت مکاننما با محاوره
استفاده نمود .به اين ترتيب به کمک اين آيکن ،صفحه «تدوين يک روش پرداخت» ظاهر ميگردد .در اين پنجره پس از درج «کد» و
( »)Shift+Enterيعني
«نام» مورد نظر ،وضعيت نقدي يا غير نقدي بودن روش مذکور را تعيين نماييد .در صورت تمايل ميتوانيد «نام ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه) و «يادداشت»
را وارد کرده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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ميتوان عالوه بر مالحظه
به طريق مشابه ميتوانيد ساير روشهاي پرداخت را تعريف نماييد .الزم به ذکر است ،به کمک آيکن «موارد کاربرد نحوه پرداخت» يعني
تعداد برگهها و سطرهاي پيشفاکتور ،قرارداد و فاکتورهاي فروش مرتبط با روش پرداخت انتخاب شده ،نوع و ليست قوانيني که در شرايط آنها از روش پرداخت مذکور
استفاده شده را مشاهده نمود.
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8

کاالي مرکب چيست و چگونه ميتوان يک کاالي مرکب تعريف کرد؟
کاالي مرکب گونه خاصي از مجموعه كاالها و خدمات است كه براي فروش كاالي تركيبي به كار ميرود .هر كاالي مركب داراي يك كاال يا خدمت اصلي و تعدادي كاال
و خدمات فرعي به همراه مقدار ميباشد .مثال يك كامپيوتر ميتواند يك كاالي مركب باشد كه در آن «برد اصلي ( »)Mother Boardكاالي اصلي و ساير قطعات،
سرويس مونتاژ و نصب ،كاالها و خدمات فرعي ميباشند .هنگام تعريف يک کاالي مرکب ،با انتخاب نوع رخداد براي هر کاال يا خدمت ،ميتوان تعيين نمود که کاال يا
خدمت مذکور ،هنگام فراخواني کاالي مرکب در برگههاي فروش ،در سطرهاي اصلي درج شود يا سطرهاي جنبي .همچنين امکان قطعي کردن يک کاالي مرکب (غير
قابل تغيير نمودن سطرهاي کاالي مرکب مذکور ،هنگام احضار آن در برگههاي فروش) وجود دارد .به خاطر داشته باشيد كاالها و خدمات فرعي ممكن است مربوط به
گروههايي به نام «گروه  -گزينههاي كاالهاي مركب» باشند .از بين اجزاء يك گروه (که عمال حاوي کاالها و خدمات عادي هستند) ،فقط يكي از آنها در نهايت به همراه
كاالي مركب ،در برگههاي فروش درج خواهد شد.
جهت تعريف يک کاالي مرکب جديد ،از منوي «کاال» گزينه «کاالهاي مرکب» را انتخاب کنيد .پنجره «کاالهاي مرکب» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک
را انتخاب کنيد و
کاالي مرکب تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .جهت تعريف يک کاالي مرکب جديد ،آيکن «تعريف کاالي مرکب جديد ( »)Insيعني
يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.

به اين ترتيب ،پنجره «تدوين يک کاالي مرکب» مشاهده ميگردد .جهت ايجاد کاالي مرکب جديد ،بايد «کد» و «نام» مورد نظر را وارد نموده ،در قسمت «کاالي
اصلي» کاال يا خدمت اصلي مربوط به اين کاالي مرکب را انتخاب نماييد .شايان ذکر است جهت جستجو و انتخاب کاال يا خدمت اصلي ،ميتوانيد با کليک بر روي آيکن
و يا با تايپ « »/و فشار کليد « »Enterدر کادر مقابل «کاالي اصلي» ،صفحه «درخت کاالها و خدمات» را احضار نماييد .همچنين ميتوانيد
«انتخاب کاال» يعني
با تايپ « »//و فشار کليد « ،»Enterدر کادر مقابل «کاالي اصلي» ،صفحه «انتخاب کاال يا خدمت با جستجو در نام» را جهت جستجو و انتخاب کاالي مورد نظر
احضار نماييد .در ادامه اگر ميخواهيد کاالي مرکب مذکور هنگام استفاده در برگههاي فروش ،غيرقابل تغيير باشد ،ميتوانيد گزينه «کاالي مرکب غيرقابل تغيير است»
را انتخاب نماييد .در صورت تمايل ميتوانيد «نام ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه) و «يادداشت» را وارد نموده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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با انجام اين مراحل ،پنجره «تدوين يک کاالي مرکب» مشاهده ميگردد .در اين پنجره ميتوانيد کاالها و خدمات فرعي کاالي مرکب را تعريف نماييد .بدين منظور بر
کليک کنيد.
روي آيکن «افزودن سطر جديد ( »)Insيعني
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به اين ترتيب امکان تعريف کاالها يا خدمات فرعي زيرگروه کاالي مرکب ،در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .حال کد کاال يا خدمت مورد نظر را در فيلد
مربوطه وارد نماييد .شايان ذکر است عالوه بر تايپ کد کاال يا خدمت در فيلد مربوطه ،ميتوانيد جهت جستجو و انتخاب کاال يا خدمت مذکور ،پس از فشار کليد «»Enter
و يا با تايپ « »/و فشار کليد « ،»Enterصفحه «درخت کاالها و خدمات» را احضار نماييد .همچنين ميتوانيد با
بر روي فيلد «کد کاال» ،با کليک بر روي آيکن
تايپ « »//و فشار کليد « ،»Enterدر فيلد کد کاال ،صفحه «انتخاب کاال يا خدمت با جستجو در نام» را جهت جستجو و انتخاب کاال يا خدمت مورد نظر احضار نماييد.
الزم به ذکر است با انتخاب کاال يا خدمت مورد نظر ،واحد آن به همراه نوع (کااليا خدمت) و پيشفرض مقدار ( ،)1در فيلدهاي مربوطه درج ميگردد .حال در صورت
نياز مقدار کاال يا خدمت مذکور در کاالي مرکب را در فيلد «مقدار» مشخص نماييد .اکنون در قسمت «نوع رخداد (اصلي يا جنبي)» مشخص کنيد کاال يا خدمت انتخاب
شده ،هنگام احضار در برگههاي فروش ،در سطرهاي اصلي برگه درج گردد يا در سطرهاي جنبي .در قسمت «گروه-گزينه» نيز در صورتيکه کاال يا خدمت مذکور مربوط
به گروه-گزينه خاصي ميباشد ،نام گروه گزينه مذکور که از قبل تعريف نمودهايد را انتخاب نماييد .همانطور که گفته شد از بين اجزاء يك گروه -گزينه ،فقط يكي از
آنها در نهايت به همراه كاالي مركب ،در برگههاي فروش درج خواهد شد .حال در قسمت «وضعيت» نحوه نمايش اين کاال يا خدمت ،هنگام احضار کاالي مرکب در
برگههاي فروش را مشخص نماييد .گزينه «عادي» يعني هنگام احضار کاالي مرکب ،کاال يا خدمت مذکور به صورت معمول قابل انتخاب باشد .گزينه «پيشفرض
کاالي مرکب و گروه  -گزينه» ،يعني کاال يا خدمت مذکور هنگام احضار کاالي مرکب در برگه ،به صورت پيشفرض انتخاب شده باشد ،همچنين در بين کاالها يا
خدمات گروه خود نيز کاال يا خدمت پيشفرض باشد .گزينه «پيشفرض گروه – گزينه» يعني کاال يا خدمت مذکور هنگام احضار کاالي مرکب در برگه ،در بين کاالها
يا خدمات گروه خود ،به صورت پيشفرض انتخاب شده باشد .گزينه «اجباري» يعني کاال يا خدمت به صورت اجباري به همراه کاالي مرکب در برگه احضار خواهد شد
و قابل انتخاب يا تغيير نيست.الزم به ذکر است ،جهت تعريف و يا اصالح يک کاال يا خدمت جديد با استفاده از محاوره ميتوان از آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با
استفاده نمود .به اين ترتيب با استفاده از اين آيکن ،صفحه «تدوين يک سطر از کاالي مرکب» باز ميشود .در اين پنجره موارد
محاوره ( »)Shift+Enterيعني
مذکور را تعريف نموده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد کاالي مرکب «رايانه شخصي» که حاوي مادربرد به عنوان کاالي اصلي و ساير قطعات ،سرويس مونتاژ و نصب به عنوان کاالها
و يا فشار
و خدمات فرعي ميباشد را با کد « »200تعريف نماييد .بدين منظور در پنجره کاالي مرکب با انتخاب آيکن «تعريف کاالي مرکب جديد ( »)Insيعني
کليد « »Insertصفحه کليد ،پنجره «تدوين يک کاالي مرکب» را احضار نماييد .حال در اين پنجره در قسمت «کد» ،عدد « »200و در قسمت «نام» ،عبارت «رايانه
شخصي» را تايپ نماييد .سپس کاالي «برد اصلي» را به عنوان کاالي اصلي انتخاب نموده و بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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پنجره «تدوين يک کاالي مرکب» مشاهده ميگردد .يکي از کاالهايي که قرار است به عنوان کاالهاي فرعي کاالي مرکب «رايانه شخصي» تعريف شود ،کاالي «مانيتور
 ،يک سطر جديد ايجاد کنيد .حال در قسمت «کد کاال» ،کاالي
 »LGميباشد .به منظور تعريف اين کاال ،با استفاده از آيکن «افزودن سطر جديد ( »)Insيعني
«مانيتور  »LGرا انتخاب کنيد .همانطور که مشاهده ميکنيد با انتخاب کاالي مذکور ،اطالعات فيلدهاي واحد کاال و کاال يا خدمت نيز جايگزين شده و در فيلد مقدار نيز
به صورت پيشفرض عدد « »1درج گرديد .از آنجا که قرار است کاالي مذکور در سطرهاي اصلي برگههاي فروش قرار گيرد ،بنابراين گزينه «رخداد اصلي فروش» را به
عنوان «نوع رخداد (اصلي يا جنبي)» انتخاب نماييد .الزم به ذکر است ،در اين مثال بيش از يک مدل مانيتور قابل فروش با يک کامپيوتر موجود ميباشد پس ميتوان براي
مانيتورها گروه – گزينهاي با نام «مانيتور» تعريف نمود .حال همه مدلهاي موجود را در کاالي مرکب مذکور تعريف نموده ،سپس هنگام تعريف اين مدلها ،در قسمت
«گروه گزينه» ،گزينه «مانيتور» را انتخاب کرد .بدين ترتيب هنگام احضار اين کاالي مرکب در برگههاي فروش ،ميتوان يکي از انواع مانيتورهاي تعريف شده در کاالي
مرکب را انتخاب نمود .اکنون براي کاالي «مانيتور  ،»LGگروه  -گزينه «مانيتور» را انتخاب کنيد .حال در صورتيکه ميخواهيد هنگام احضار کاالي مرکب در برگههاي
فروش ،کاالي مذکور در بين کاالهاي همگروه خود در گروه  -گزينه ،عالوه بر آن که به عنوان پيشفرض قرار گرفته ،انتخاب هم شده باشد (به صورت پيشفرض تيک
خورده باشد) ،گزينه «پيشفرض کاالي مرکب و گروه  -گزينه» ،را در قسمت «وضعيت» انتخاب نماييد.

با انجام اين مراحل يکي از کاالهاي فرعي کاالي مرکب «رايانه شخصي» را تعريف نموديد به همين ترتيب ميتوانيد ساير کاالها و خدمات زيرگروه کاالي مرکب «رايانه
شخصي» را تعريف نماييد.
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9

گروه گزينههاي کاالهاي مرکب چيست و چگونه تعريف ميشود؟
برخي از کاالها و خدمات فرعي تعريف شده در يک کاالي مرکب ممکن است مربوط به گروههايي به نام «گروه  -گزينههاي كاالهاي مركب» باشند ،به اين معني که
ميبايست هنگام احضار اين کاالي مرکب در برگههاي فروش ،از بين اجزا هر گروه گزينه (که عمال حاوي کاالها و خدمات عادي هستند) فقط يکي از آنها به همراه کاالي
مرکب درج شود .به طور مثال ،ديسک سخت يا مانيتور براي يک کامپيوتر ميتوانند به عنوان گروه گزينه تعريف شوند .به اين ترتيب انواع ديسکها و يا مانيتورهايي که
با يک کامپيوتر قابل فروش است در کاالي مرکب تعريفشده و عضو گروه گزينه خود ميگردند .به اين ترتيب در زمان اجرا فقط يکي از آنها به عنوان قطعه فروخته
شده انتخاب خواهد شد .به عبارتي تعريف گروه – گزينه براي کاالهاي مرکب ،به منظور داشتن حق انتخاب بر روي برخي کاالها ،در هنگام فراخواني کاالهاي مرکب
در برگههاي فروش ميباشد.
گروه گزينهها در ساختاري فهرستي تعريف ميشوند .اين گروهها داراي «کد» و «نام» بوده و به صورت مجزا تعريف ميشوند .جهت تعريف يک گروه گزينه جديد ،از
منوي «کاال» گزينه «گروه-گزينههاي کاالي مرکب» را انتخاب کنيد .پنجره «گروه-گزينههاي کاالي مرکب» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک گروه گزينه
را انتخاب کنيد و يا کليد «»Insert
تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .جهت تعريف يک گروه گزينه جديد ،آيکن «افزودن گروه جديد ( »)Insيعني
صفحه کليد را فشار دهيد.

به اين ترتيب امکان تعريف يک گروه گزينه جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .حال «کد» و «نام» مورد نظر را در فيلدهاي مربوطه وارد نماييد .درج
اين دو فيلد براي تعريف يک گروه گزينه ،الزامي است .الزم به ذکر است ،جهت تعريف و يا اصالح يک گروه گزينه جديد با استفاده از محاوره ،ميتوان از آيکن «اصالح
استفاده نمود .به اين ترتيب به کمک اين آيکن ،صفحه «تدوين يک گروه گزينه کاالي مرکب» ظاهر
گروه تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
ميگردد .در اين پنجره پس از درج «کد» و «نام» مورد نظر ،در صورت تمايل ميتوانيد «نام ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه) و «يادداشت» را وارد کرده ،سپس
بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.
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به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد يک گروه گزينه با نام «ديسک سخت» و با کد « »601تعريف نماييد .بدين منظور همانطور که گفته شد کافيست ،پنجره «تدوين
يک گروه گزينه کاالهاي مرکب» را احضار کرده ،در کادر مقابل «کد» ،عدد « »601را وارد نماييد .سپس در کادر مقابل «نام» ،عبارت «ديسک سخت» را تايپ نموده
و بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به طريق مشابه ميتوانيد ساير گرو ه گزينههاي کاال را تعريف نماييد.
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 10تفاوت خدمات با کاالها در چيست و مورد استفاده خدمات چيست؟
کليه عمليات در سيستم فروش بر روي کاالها و خدمات صورت ميپذيرد .كاالها همان كاالهاي سيستم انبار هستند که موجودي آنها در انبار کنترل ميگردد .خدمات
موجوداتي شبيه به كاال ميباشند كه به فروش ميرسند و در نتيجه بابت تحويل آنها به مشتري ،مبلغ دريافتني ايجاد ميشود ،با اين تفاوت که خدمات فاقد موجودي و
ارتباط با انبار ميباشند .به اين ترتيب اقالمي که نياز به انبار و کنترل موجودي ندارند ،در سيستم از نوع خدمات تعريف ميشوند و برگههاي درخواست خدمات و انجام
خدمات ،به صورت اختصاصي براي آنها تعبيه شده است .به عبارتي سطرهاي برگههاي انبار و سطرهاي درخواست کاال ،تنها شامل «کاالها» و سطرهاي برگههاي انجام
خدمات و سطرهاي برگههاي درخواست خدمات ،تنها شامل «خدمات» ميباشند .کاالها و خدمات هر دو در ساختار درختي (درخت کاال و خدمات) تعريف شده و هنگام
تعريف ،نوع کاال يا خدمت بودن آنها مشخص ميگردد .الزم به ذکر است که گاهي كاالها يا خدماتي (كاالهاي مصرفي يا هدايا يا جوايز و خدماتي مثل بسته بندي ،حمل
يا نصب و آموزش) بدون دريافت وجه به مشتري ارائه ميشوند.

 11چگونه ميتوان يک کاال يا خدمت قابل فروش را تعريف نمود؟
همانطور که گفته شد ،كاالها همان كاالهاي سيستم انبار هستند که موجودي آنها در انبار کنترل ميگردد .خدمات موجوداتي شبيه به كاال ميباشند كه به فروش ميرسند
و در نتيجه بابت تحويل آنها به مشتري ،مبلغ دريافتني ايجاد ميشود ،با اين تفاوت که خدمات فاقد موجودي و ارتباط با انبار ميباشند .همچنين کاالها و خدمات هر دو
در ساختار درختي (درخت کاال و خدمات) تعريف ميشوند.
به منظور تعريف يک کاال يا خدمت جديد ،از منوي «کاال» ،گزينه «درخت کاالها و خدمات» را انتخاب كنيد .صفحه درخت كاالها و خدمات باز ميشود .اگر براى اولين
بار است كه ميخواهيد كاال يا خدمت تعريف کنيد ،هر دو بخش ساختار فهرستي و ساختار درختي ،خالي ميباشد .براي افتتاح يک کاال يا خدمت ،از آيکن «تعريف کاالي
 ،تعبيه شده در باالي فهرست يا کليد « »Insertصفحه کليد ،ميتوان استفاده کرد.
جديد( »)Insيعني

براي افتتاح کاال يا خدمت ،کليد « »Insertرا فشار دهيد تا محاوره تدوين يک کاال يا خدمت باز شود (توجه كنيد كه كاال يا خدمت در سطحى كه ساختار فهرستى قرار
دارد ايجاد ميشود) .دراين پنجره شماره کاال (در گروه) ،نام کاال ،نام التين کاال (در صورت لزوم براي گزارشهاي دو زبانه) را وارد نموده و کد الگوي عمليات مالي (انبار)،
کد الگوي عمليات (فروش) و واحد کاال را انتخاب کنيد .شايان ذکر است که درج شماره کاال (در گروه) ،نام کاال و واحد کاال براي افتتاح کاال يا خدمت ضروري است .از
طرفي در صورتيکه الگوي عمليات مالي (انبار) و الگوي عمليات (فروش) را براي يک کاالي عملياتي انتخاب نکرده باشيد ،قادر به تنظيم برگههاي انبار و برگههاي فروش
نيستيد .البته به خاطر داشته باشيد از آنجا که خدمات فاقد «موجودي» و ارتباط با انبار ميباشند ،هنگام تعريف يک خدمت ،نياز به تعيين الگوي عمليات مالي کاال نيست.
در صورتيکه قصد داريد براي کااليي مشخص نماييد که حتما در هنگام ورود و خروج براي آن بچ تعيين شود ،گزينه الزام به تعيين بچ در ورود و خروجها را تيک بزنيد.
حال در کادر مقابل «نوع» ،با انتخاب يکي از گزينههاي کاال يا خدمت ،تعيين نماييد که در حال تعريف کاال يا خدمت هستيد.
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اکنون براي کاال يا خدمت مذکور وضعيت قابل فروش بودن را مشخص کنيد .اگر در نظر داريد براي برخي کاالها يا خدمات ،هنگام تحويل ،هرگز مبلغي دريافت نکنيد،
کاالها يا خدمات مذکور را غير قابل فروش تعريف نماييد به عبارتي بايد گزينه «قابل فروش» تيک نداشته باشد .الزم به ذکر است در صورتيکه کاالهاي يک انبار همگي
قابل فروش باشند ،ميتوان براي انبار مذکور ،گزينه «کاالهاي انبار قابل فروش ميباشند» را تيک زد .به اين ترتيب کليه کاالهايي که در اين انبار تعريف ميشوند ،قابل
فروش ميباشند و نياز به تعيين وضعيت قابل فروش بودن براي تک تک کاالهاي انبار مذکور نميباشد .حال در صورتيکه کاالها يا خدمات قابل فروش ،داراي کد تفصيلي
در درخت تفصيليها باشند ،ميتوانيد در قسمت تفصيلي فروش اقدام به انتخاب کد مذکور نماييد .اين کد در الگوي عمليات مالي فروش کاالها و خدمات مورد استفاده
قرار ميگيرد .با انجام اين مراحل ،کاال يا خدمات مورد نظر را تعريف نموديد.

الزم به ذکر است مشابه سيستم انبار ،در صورت نياز ميتوانيد براي کاالها در قسمت تکميلي ،اطالعات ديگري مانند شماره فني ،کد ميلهاي ،شرح ،شرح ديگر (التين)،
بهاي نرمال ،حداقل و حداکثر موجودي ،نقطه سفارش و مقدار بهينه سفارش را نيز وارد کنيد .از طرفي ميتوان عالوه بر حداقل موجودي و نقطه سفارش ،اقدام به تعريف
«حداقل موجودي قابل فروش» نمود .به اين ترتيب سيستم عالوه بر کنترل «حداقل موجودي» و «نقطه سفارش» و اعالم هشدارهايي در اين موارد به کاربر ،در صورتيکه
مقدار کاال در برگه فروش از حد تعيين شده براي «حداقل موجودي قابل فروش» کمتر شود ،اين مطلب را به کاربر هشدار ميدهد .عالوه بر اين امکان سلب اختيار از
کاربر براي کمتر کردن موجودي نسبت به مقدار تعيين شده ،در سيستم در نظر گرفته شده است .در ادامه به منظور تعريف کاالها يا خدمات زير گروه يک کاال يا خدمت،
که در باالي فهرست تعبيه شده،
ابتدا کاال يا خدمت مورد نظر را در ساختار فهرستي انتخاب کرده و سپس با استفاده از آيکن «احضار کاالهاي زير گروه ( »)+يعني
يا کليد « »+در صفحه کليد ،زير گروه آن را احضار کنيد .سپس اقدام به ايجاد کاال يا خدمت جديد نماييد .به منظور بازگشت به سطح قبلي نيز از آيکن «برگشت به کاالي
يا کليد «–» در صفحه کليد ،استفاده کنيد.
سر گروه ( »)-يعني
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به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد کاالي عملياتي «کي برد فراسو» را با کد « »74/19در زير گروه «کاالهاي رايانهاي» تعريف کنيد .بدين منظور ابتدا در ساختار
فهرستي« ،کاالهاي رايانهاي» را انتخاب نموده ،سپس کليد « »+در صفحه کليد را فشار دهيد تا در قسمت فهرستي ،کاالهاي زير گروه «کاالهاي رايانهاي» احضار شود
(تذکر اين نکته ضروري است که وقتي براي اولين بار اين کار را انجام ميدهيد به دليل اينکه هنوز هيچ کااليي در زير گروه کاالهاي رايانهاي ايجاد نشده ،فهرست خالي
احضار ميگردد).

حال با فشار کليد « ،»Insertمحاوره تدوين يک کاال يا خدمت باز ميشود ،کد کاالي سرگروه يعني « »74از قبل براي «کاالهاي رايانهاي» تعريف شده ،پس براي اينکه
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کد « »19به «کي برد فراسو» اختصاص پيدا کند ،کافيست در محاوره تدوين يک کاال يا خدمت« ،شماره کاال (در گروه)» را « »19تعريف نموده ،سپس در کادر مقابل
«نام کاال» ،عبارت «کي برد فراسو» را تايپ نماييد .حال از آنجا که کاالي مذکور ،عملياتي ميباشد ،در قسمت «وضعيت زير گروه» ،گزينه «فاقد زير گروه» را انتخاب
کنيد .اکنون الگوي عمليات مالي انبار و فروش را وارد نموده ،از بين ليست واحدها ،واحد اصلي کاال را انتخاب نماييد .حال براي قسمت «نوع» ،گزينه «کاال» را انتخاب
کنيد و گزينه «قابل فروش بودن» را نيز تيک بزنيد .به اين ترتيب کاالي مورد نظر را به عنوان يک کاالي عملياتي و البته قابل فروش در زير گروه «کاالهاي رايانهاي»
تعريف نموديد .حال از آنجا که کاالها يا خدمات قابل فروش ،داراي کد تفصيلي در درخت تفصيليها ميباشد ،در قسمت تفصيلي فروش اقدام به انتخاب کد مذکور نماييد.

به طريق مشابه ميتوانيد ساير خدمات و کاالها را تعريف نماييد.
تغيير وضعيت زير گروه و درج « »/در کد کاالها يا خدمات زير گروه:
وقتي در فهرست کاالها و خدمات روي کاال يا خدمتي کليد « »Enterرا فشار دهيد ،صفحه تدوين آن کاال يا خدمت باز ميشود .در پايين صفحه باز شده ،با کليک روي
فلش مربوط به «وضعيت زير گروه» ،ميتوانيد تعيين کنيد زير گروه يک کاال يا خدمت چند رقمي باشد و اگرخواستيد در سطحي ،يک کاال يا خدمت را به کاال يا خدمت
عملياتي تبديل کنيد ،کافيست وضعيت زيرگروه را «فاقد زير گروه» انتخاب نماييد .واضح است که به اين طريق ميتوانيدکاال يا خدمت را تا سطح دلخواه ادامه داده و
تعيين کنيد هر سطح چند رقمي باشد ،به عبارتي ميتوانيد پيشفرضهايي را که در « »Adminتعريف نمودهايد ،در اينجا به دلخواه تغيير دهيد ،به غير از سطح اول که
به عنوان شاخه اصلي تعريف شده است و همان وضعيتي را که در « »Adminبرايش تعريف کردهايد خواهد داشت و فقط در « »Adminقابل اصالح ميباشد .تعيين
اينکه دو سطح با عالمت « »/از هم جدا شوند يا نه ،با استفاده از گزينه «درج « »/در کد کاالهاي زير گروه» بوده ،به عبارتي با انتخاب اين گزينه ،کاال يا خدمت از زير
گروهش با عالمت « »/جدا ميشود.

25

ورف متسیس یدربراک تالاوس هعومجم

 12الگوي عمليات مالي فروش چيست و چگونه تعريف ميگردد؟
الگوي عمليات مالي فروش جهت تعيين حساب و تفصيليهاي مربوطه ،در عمليات فروش يا برگشت از فروش تعريف ميگردد .هر کاال يا خدمت براي اينکه بتواند در
برگههاي فروش استفاده شود ميبايست داراي الگوي عمليات مالي فروش باشد تا سيستم بتواند حسابهاي مورد نظر را براي درج در سند فروش از آن به دست آورد.
در خود الگو فقط كد و نام مطرح است .در حاليکه در هر سطر از جزييات الگو ،نوع رخداد (فروش يا برگشت) ،نوع فروش (اختياري) و يك حساب و  5تفصيلي نيز وجود
دارد .از آنجا که اطالعات مذکور در بسياري از کاالها يا خدمات يکسان بوده و از طرفي تعيين تکتک اين اطالعات براي تمام کاالها يا خدمات وقتگير است ،بدين
منظور ،امکان تعريف الگوهاي عمليات مالي فروش فراهم گرديده تا براي کاالها يا خدمات داراي الگوي يکسان ،يک الگوي عمليات مالي تعريف شده و به آنها اختصاص
داده شود .هنگام تعريف يک الگو ،از «نوع فروش» براي تفكيك حسابها و تفصيليها استفاده ميگردد .به اين ترتيب هر سطر از جزييات الگو كه فاقد نوع فروش باشد
براي تمام انواع فروشي كه به صورت صريح در ساير سطرها نيامده باشند ،بكار خواهد رفت .همچنين در يک الگو امكان درج نوع فروش تكراري يا تعريف دو سطر بدون
تعيين نوع فروش وجود ندارد .در سيستم انبار نيز براي تعريف حساب و تفصيليهاي الگوهاي عمليات مالي ،امکان تفکيک بر اساس انبار وجود داشت .الزم به ذکر است
در عمليات فروش يا برگشت فروش ،به کمک الگوي عمليات مالي فروش ،امکان درج تفصيليهاي قابل تشخيص در سطرهاي فاکتور يا صورتحساب برگشت فروش ،به
همراه حساب تعيين شده نيز وجود دارد .اين تفصيليها عبارتند از کاال ،مرکز فروش ،قرارداد ،طرف بدهکار ،مشتري ،نماينده فروش و بازارياب فروش .به خاطر داشته باشيد
همانند انبار ،عالوه بر اينکه حساب و تفصيليها بايد عملياتي باشند ،اصالح آنها در فاکتور امکانپذير نيست .همچنين اگر براي يك كاال يا خدمت ،حساب و تفصيليها
تشخيص داده نشود ،درج رخداد فروش يا برگشت از فروش براي آن كاال يا خدمت ميسر نخواهد بود.
جهت تعريف الگوي عمليات مالي فروش جديد ،از منوي «تعريف (قانون)» گزينه «الگوهاي عمليات مالي کاالها و خدمات (فروش)» را انتخاب کنيد .پنجره «الگوهاي
عمليات مالي فروش کاالها و خدمات» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک الگوي عمليات مالي تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .حال جهت تعريف
را انتخاب کنيد و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
يک الگوي جديد ،آيکن «افزودن الگوي جديد ( »)Insيعني

به اين ترتيب امکان تعريف الگوي عمليات مالي جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .جهت ايجاد يک الگوي جديد ،بايد «کد» و «نام» مورد نظر را وارد
نماييد ،درج اين دو فيلد ،براي تعريف يک الگوي عمليات مالي جديد ،الزامي است .الزم به ذکر است ،جهت تعريف و يا اصالح يک الگوي جديد با استفاده از محاوره،
استفاده نماييد .به اين ترتيب با استفاده از اين آيکن ،صفحه «تدوين يک الگوي
ميتوانيد از آيکن «اصالح الگوي تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
عمليات مالي فروش» باز ميشود .در اين پنجره «کد الگو» و «نام الگو» مورد نظر را وارد نماييد ،در صورت تمايل ميتوانيد «نام ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه)
و «يادداشت» را وارد نموده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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پس از مشخص نمودن نام و کد الگوي موردنظر ،بايد حساب و تفصيلي(هاي) درآمد ،براي رخدادهاي «فروش» و «برگشت از فروش» را مشخص نماييد .جهت تعريف
را انتخاب کنيد
حساب و تفصيلي(هاي) مربوط به الگوي انتخاب شده ،در قسمت «حساب و تفصيليها» ،آيکن «افزودن حساب و تفصيليهاي جديد ( »)Insيعني
و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
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پنجره «حساب و تفصيليهاي الگوي عمليات مالي فروش» مشاهده ميگردد .در قسمت «نوع رخداد» يکي از گزينههاي «فروش» يا «برگشت از فروش» را انتخاب
نماييد .در صورتيکه اين الگوي عمليات مالي مربوط به نوع فروش خاصي ميباشد ،آن را در قسمت «نوع فروش» انتخاب نماييد .همانطور که گفته شد هر سطر از
جزييات الگو كه فاقد نوع فروش باشد براي تمام انواع فروشي كه به صورت صريح در ساير سطرها نيامده باشند ،بكار خواهد رفت .حال حساب اصلي مربوط به الگوي
عمليات مالي موردنظر را انتخاب نموده ،سپس در صورت تمايل ميتوانيد با انتخاب گزينههاي مربوط به تفصيليهاي کاال ،مرکز فروش ،قرارداد و يا طرف بدهکار (در
قسمت اصلي) ،همچنين تفصيليهاي مشتري ،نماينده فروش و بازارياب فروش (در قسمت ساير تفصيليها) ،ترتيبي دهيد که کد تفصيليهاي آنها که از سطرهاي فاکتور
يا صورتحساب برگشت فروش قابل تشخيص ميباشند ،به طور خودکار در محلهاي تفصيلي  1تا  5درج گردد .اگر مايليد در صورت وجود نداشتن تفصيلي موردنظر ،به
شما پيغام خطا داده شود ،گزينه «خطا در صورت عدم وجود تفصيلي» را براي هر تفصيلي تيک بزنيد .شايان ذکر است جهت انتخاب حساب براي الگوي مذکور ،عالوه
بر تايپ کد حساب در فيلد مربوطه ،ميتوانيد جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور ،با کليک بر روي آيکن «انتخاب حساب» و يا با تايپ « »/و فشار کليد «»Enter
در کادر مقابل «حساب» ،پنجره «درخت حسابها» را احضار نماييد .همچنين ميتوانيد با تايپ « »//و فشار کليد « ،»Enterدر کادر مقابل «حساب» ،پنجره «انتخاب
حساب با جستجو در نام» را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر ،احضار نماييد .الزم به ذکر است به جاي استفاده از امکان ثبت خودکار کدهاي تفصيلي در محل
تفصيليها ،ميتوانيد در قسمت «ساير تفصيليها» تفصيليهاي مورد نظر را در محلهاي»تفصيلي »5 -1وارد نماييد.

به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد براي کاالهاي زيرگروه «کاالهاي رايانهاي» ،يک الگوي عمليات مالي فروش با نام «کاالهاي رايانهاي» و با کد « ،»100تعريف
نماييد .بدين منظور همانطور که گفته شد کافيست ،پنجره «تدوين يک الگوي عمليات مالي فروش» را احضار کرده ،در قسمت «کد الگو» ،عدد « »100را وارد نماييد.
سپس در قسمت «نام الگو» ،عبارت «کاالهاي رايانهاي» را تايپ نموده و بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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 ،در قسمت «نوع رخداد» ،گزينه «فروش» را انتخاب
حال در قسمت «حساب و تفصيليها» ،پس از انتخاب آيکن «افزودن حساب و تفصيليهاي جديد ( »)Insيعني
نموده ،در قسمت «حساب» ،حساب «درآمد حاصل از فروش کاالهاي رايانهاي» را انتخاب نماييد .سپس گزينه «استفاده از تفصيلي کاال» را تيک زده و محل درج آن را
«تفصيلي  »1قرار دهيد .همچنين گزينه «خطا در صورت عدموجود تفصيلي کاال» را تيک بزنيد .به طريق مشابه ،گزينه «استفاده از تفصيلي مرکز فروش» را تيک زده و
محل درج آن را «تفصيلي  »2انتخاب نماييد .حال گزينه «خطا در صورت عدم وجود تفصيلي مرکز فروش» را نيز تيک زده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به همين ترتيب ميتوانيد ساير الگوهاي عمليات مالي فروش را براي کاالها و خدمات تعريف نماييد.
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 13تفصيليهاي قابل استفاده براي حساب تعريف شده در الگوي عمليات مالي فروش کدامند؟
همانطور که گفته شد در هر سطر از جزييات الگوي عمليات مالي فروش ،عالوه بر تعيين حساب ،امکان استفاده از  7تفصيلي به منظور درج به طور خودکار ،در محلهاي
تفصيلي اسناد فروش و برگشت فروش ،قرار داده شده است .اين تفصيليها عبارتند :کاال ،مرکز فروش ،قرارداد ،طرف بدهکار ،مشتري ،نماينده فروش و بازارياب فروش.
در مورد كاالها همانطور که گفته شد ،كاالهاي قابل فروش ميتوانند داراي يك تفصيلي فروش باشند كه در اين صورت تفصيلي کاال ،قابل استفاده خواهد بود .تفصيلي
مرکز فروش از روي فاکتور يا صورتحساب برگشت فروش ،قابل تشخيص بوده و در صورت تعريف کد تفصيلي براي مراکز فروش ،قابل تعيين ميباشد .همچنين استفاده از
تفصيلي قرارداد به شرطي ميسر است كه فاكتور يا صورتحساب برگشت فروش ،داراي قرارداد مرجع باشد .تفصيلي طرف بدهکار نيز از روي فاکتور يا صورتحساب برگشت
فروش ،قابل تشخيص ميباشد که حسب مورد ،تفصيلي مشتري ،نماينده فروش يا بازارياب خواهد بود.

تفصيليهاي مشتري ،نماينده فروش و بازارياب فروش نيز از روي فاکتور يا صورتحساب برگشت فروش ،قابل تشخيص بوده و در صورت تعيين تفصيلي براي اين مراکز،
در محلهاي انتخاب شده ،قابل درج هستند .الزم به ذکر است که امکان فعال يا غير فعال نمودن هر يك از اين تفصيليها به کمک گزينه «استفاده از تفصيلي »xxx
در اختيار کاربر قرارداده شده است .همچنين براي تفصيلي انتخابي ميتوان يکي از  5محل تفصيلي را انتخاب نموده ،از گزينه «خطا در صورت عدم وجود تفصيلي» براي
دريافت خطا در صورت وجود نداشتن هر يک از اين تفصيليها استفاده نمود.
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 14مفاهيم مشتري ،بازارياب ،نماينده فروش و انجامدهنده خدمات چه کاربردي در سيستم فروش دارند و چگونه
تعريف ميشوند؟
تمام اين عناصر در درخت «مراکز مصرف يا تامين کاال و خدمات» که مشترک با سيستم انبار ميباشد ،تعريف گرديده و براي هر يک ميتوان چندين نقش تعيين نمود.
به طور مثال «مشتري» ميتواند در نقش «مرکز مصرف کاال» نيز ظاهر گردد .همچنين هريک از آنها ميتواند داراي يک تفصيلي باشد.
مشتري -مرکزي است که کاالها و خدمات در برگههاي انبار يا خدمات به آن تحويل گرديده و به جز نقش مالي به عنوان دريافتني ،مهمترين نقش آن ،ظهور در فرم
نهايي برگههاي فروش (به صورت نام ،آدرس و شماره اقتصادي خريدار) ميباشد.
نماينده فروش و بازارياب – مراکزي هستند که در پيشفاکتور ،قرارداد و فاکتور فروش درج گرديده و براي هريک از آنها به صورت جداگانه پورسانت فروش محاسبه
ميگردد .اين مراکز عالوه بر پورسانت ،ممکن است در برگههاي فروش به عنوان طرف حساب دريافتني لحاظ شوند .به عبارتي وجه دريافتني به جاي مشتري ،از آنها
مطالبه گردد .بدين منظور در هر برگه فروش ،طرف بدهکار (نماينده فروش ،بازارياب يا مشتري) قابل تعيين است و پيشفرض اين پارامتر از روي تعريف مرکز ،تعيين
ميشود .تعريف نماينده فروش و بازارياب در درخت مراکز ،مزاياي زيادي به همراه دارد به طور مثال اگر در زماني خودشان اقدام به خريد کردند ،ميتوان از آنها به عنوان
مشتري نيز استفاده نمود.
انجامدهنده خدمات  -اين مرکز عموما يکي از پرسنل شرکت است که در برگههاي درخواست و انجام خدمات نقشآفريني ميکند .همانند نماينده فروش و بازارياب ،امکان
محاسبه پورسانت ،گروهبندي و تخصيص تفصيلي به انجام دهنده خدمات ،وجود دارد.
از آنجا که هر کدام از المانهاي مشتري ،بازارياب ،نماينده فروش و انجام دهنده خدمات ،نوعي مرکز هستند ،جهت تعريف هرکدام از آنها ،از منوي «کاال» ،گزينه «درخت
مراکز مصرف يا تامين کاال و خدمات» را انتخاب کنيد .پنجره «درخت مراکز مصرف يا تامين کاال و خدمات» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد مرکزي تعريف
را در قسمت «ساختار
نماييد ،هر دو بخش ساختار فهرستي و ساختار درختي خالي ميباشد .حال جهت تعريف يک مرکز جديد ،آيکن «تعريف مرکز جديد ( »)Insيعني
فهرستي» انتخاب کنيد و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.

پنجره «محاوره تدوين يک مرکز» مشاهده ميگردد .در اين صفحه بايد «شماره مرکز (در گروه)» و «نام مرکز» ،همچنين در صورت تمايل «نام التين مرکز» (براي
گزارشهاي دوزبانه) را وارد نماييد .در قسمت «وضعيت زيرگروه» ميتوانيد تعداد ارقام زيرگروه يک مرکز را انتخاب کرده ،يا در صورتيکه مرکز موردنظر ،يک مرکز
عملياتي (فاقد زيرگروه) است ،گزينه «فاقد زيرگروه» را انتخاب کنيد .همچنين در صورت استفاده از گزينه «درج « »/در مراکز زيرگروه» ،کد مرکز مورد نظر با کدهاي
زيرگروه آن ،با عالمت « »/جدا ميگردد .در قسمت «نقش(ها)» ،بايد يک يا چند نقش از بين گزينههاي موجود را انتخاب نموده ،در صورتيکه مرکز مذکور در «درخت
تفصيليها» ،داراي کد تفصيلي ميباشد ،در قسمت «کد تفصيلي» ،کد مربوط به آن را انتخاب کنيد .مرکز مذکور ميتواند عضو يکي از «گروههاي محاسباتي فروش»
باشد ،در اين صورت در اين قسمت ،گروه مورد نظر را مشخص نماييد .در قسمت «ميزان اعتبار» ،براي مراکزي با نقشهاي «مشتري»« ،بازارياب» و «نماينده فروش»،
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ميتوانيد عددي را به عنوان اعتبار وارد نماييد .اين عدد ،حد مانده بدهكار قابل قبول براي تفصيلي «مشتري»« ،بازارياب» يا «نماينده فروش» است .همچنين در صورتيکه
ميخواهيد مرکز مورد نظر هنگام استفاده در برگههاي فروش ،به صورت پيشفرض به عنوان طرف بدهکار برگه قرار گيرد ،گزينه «طرف بدهکار پيشفرض در برگههاي
فروش» را تيک بزنيد ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

در ادامه به منظور تعريف مرکز زير گروه يک مرکز ،ابتدا مرکز مورد نظر را در ساختار فهرستي انتخاب کرده و سپس با استفاده از آيکن «احضار مراکز زيرگروه ( »)+يعني
که در باالي فهرست تعبيه شده ،يا کليد « »+در صفحه کليد ،مراکز زير گروه آن را احضار کنيد .سپس اقدام به ايجاد مرکز جديد نماييد .به منظور بازگشت به سطح
يا کليد « »-در صفحه کليد ،استفاده کنيد.
قبلي نيز از آيکن «برگشت به مرکز سرگروه ( »)-يعني
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد مشتري با نام «شرکت آلفا» و کد « »01/0002را در زيرگروه «مشتريان» تعريف نماييد .بدين منظور ابتدا در ساختار فهرستي ،سرگروه
«مشتريان» را انتخاب کرده ،سپس کليد « »+در صفحه کليد را فشار دهيد تا در قسمت فهرستي ،مراکز زير گروه «مشتريان» احضار شود (تذکر اين نکته ضروري است
که وقتي براي اولين بار اين کار را انجام ميدهيد به دليل اينکه هنوز هيچ مرکزي در زير گروه مشتريان ايجاد نشده ،فهرست خالي احضار ميگردد).
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را انتخاب نموده يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در پنجره «محاوره تدوين
جهت تعريف مشتري «شرکت آلفا» ،آيکن «تعريف مرکز جديد ( »)Insيعني
يک مرکز»« ،کد مرکز سرگروه» (« ،)01نام مرکز سرگروه» (مشتريان) و «تعداد ارقام شماره مرکز» ( ،)4مشخص گرديده است ،جهت اختصاص دادن کد «»01/0002
به «شرکت آلفا» ،در قسمت «شماره مرکز (در گروه)» عدد « »2را تايپ نموده و در قسمت «نام مرکز» ،عبارت «شرکت آلفا» را تايپ نماييد .از آنجا که مرکز مذکور
عملياتي ميباشد ،در قسمت «وضعيت زيرگروه» گزينه «فاقد زيرگروه» را انتخاب نماييد .اکنون جهت مشخص نمودن نقش «شرکت آلفا» ،در قسمت «نقش(ها)» ،گزينه
«مشتري» را تيک بزنيد .همانگونه که قبال ذکر شد ،هرکدام از مراکز ميتوانند يک يا چند نقش را بپذيرند ،حال بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به طريق مشابه ميتوانيد ساير مراکز با نقشهاي «مشتري»« ،بازارياب»« ،نماينده فروش» و «انجامدهنده خدمات» را در درخت «مراکز مصرف يا تامين کاال و خدمات»
تعريف نماييد.
تغيير وضعيت زير گروه و درج « »/در کد مراکز زير گروه:
وقتي در فهرست مراکز ،روي مرکزي کليد « »Enterرا فشار دهيد ،صفحه تدوين آن مرکز باز ميشود .در پايين صفحه باز شده ،با کليک روي فلش مربوط به «وضعيت
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زير گروه» ،ميتوانيد تعيين کنيد زير گروه يک مرکز چند رقمي باشد و اگرخواستيد در سطحي ،يک مرکز را به مرکز عملياتي تبديل کنيد ،کافيست وضعيت زيرگروه را
«فاقد زير گروه» انتخاب نماييد .واضح است که به اين طريق ميتوانيد مرکز را تا سطح دلخواه ادامه داده و تعيين کنيد هر سطح چند رقمي باشد ،به عبارتي ميتوانيد
پيشفرضهايي را که در « »Adminتعريف نمودهايد ،در اينجا به دلخواه تغيير دهيد ،به غير از سطح اول که به عنوان شاخه اصلي تعريف شده است و همان وضعيتي
را که در « »Adminبرايش تعريف کردهايد خواهد داشت و فقط در « »Adminقابل اصالح ميباشد .تعيين اينکه دو سطح با عالمت « »/از هم جدا شوند يا نه ،با
استفاده از گزينه «درج « »/در کد مراکز زير گروه» بوده ،به عبارتي با انتخاب اين گزينه ،مرکز از زير گروهش با عالمت « »/جدا ميشود.

 15هنگام تعريف مفاهيم مشتري ،بازارياب ،نماينده فروش و انجام دهنده خدمات ،ميزان اعتبار ،گروه محاسباتي
فروش ،تفصيلي مرکز و گزينه «طرف بدهکار پيشفرض در برگههاي فروش» چه کاربردي دارد؟
همانطور که گفته شد مفاهيم مشتري ،بازارياب ،نماينده فروش و انجام دهنده خدمات در درخت مراکز مصرف و تامين کاال و خدمات تعريف شده و هنگام تعريف ،براي
آنها امکان تعيين ميزان اعتبار ،گروه محاسباتي فروش ،تفصيلي مرکز و همچنين انتخاب گزينه «طرف بدهکار پيشفرض در برگههاي فروش» ،در اختيار کاربر قرارداده
شده است .کاربرد پارامترهاي مذکور عبارتند از:
«ميزان اعتبار»  -به ازاي هر مشتري ،نماينده فروش ،بازارياب و يا انجام دهنده خدمات ،ميتوان يك عدد به عنوان ميزان اعتبار تعريف نمود .اين عدد ،يك مبلغ با واحد
پول اصلي سيستم ميباشد .با توجه به يكپارچه بودن سيستم مالي نوسا  ،XPبررسي اعتبار هر مشتري ،نماينده فروش ،بازارياب و يا انجام دهنده خدمات ،به صورت
مستقيم و با مراجعه به مانده تفصيلي آنها كه توسط اسناد حسابداري ،دريافت و پرداخت و انبار ايجاد شده ،انجام خواهد شد .به عبارتي ميزان اعتبار تعريف شده براي هر
مشتري ،نماينده فروش ،بازارياب و يا انجام دهنده خدمات ،در واقع حد بااليي است ،جهت مقايسه با مانده بدهكار تفصيلي اين المانها .الزم به ذکر است عالوه بر آن که
در زمان صدور برگههاي فروش ،مانده اعتبار کنترل ميشود ،در زمان صدور درخواست كاال يا خدمات نيز اعتبار هر مشتري ،نماينده فروش ،بازارياب و يا انجام دهنده
خدمات ،بررسي ميگردد .البته بررسي اعتبار در زمان ذخيره برگههاي درخواست و فاکتورهاي فروش ،همچنين ذخيره و حذف صورتحسابهاي برگشت فروش با يك
پارامتر در  Adminسيستم فعال يا غيرفعال ميشود.

«گروه محاسباتي فروش» – همانطور که گفته شد مراکزي که در درخت مراکز مصرف و تامين کاال و خدمات تعريف ميشوند ،در هنگام تعريف ،ميتوانند عضو يکي از
گروههاي محاسباتي فروش گردند .کاربرد گروههاي محاسباتي فروش ،هنگام تنظيم شرايط مختلف در قوانين متنوع سيستم (تعرفههاي بهاي كاالها ،تغييرات تعرفهها،
قوانين مکمل کاال و خدمات ،كسور و اضافات و پورسانتها و  )...ميباشد .به اين معني که هنگام تعريف شرايط براي هر يک از اين قوانين ،عالوه بر تعيين شرط بر
روي مشتري ،بازارياب و نماينده فروش ،ميتوان به کمک عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» شرايطي براي عضويت يا عدم عضويت هر يک از اين مراکز ،در گروههاي
محاسباتي خاص تعريف کرد.
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«تفصيلي مرکز» – از جمله کاربردهاي تفصيلي مرکز که به هنگام تعريف مشتري ،بازارياب ،نماينده فروش و انجام دهنده خدمات براي آنها قابل تعيين است ،برقراري
ارتباط بين اين مراکز با دفتر تلفن و نشاني ،از طريق اين تفصيلي ميباشد .همچنين از آنجا که هنگام تعريف الگوي عمليات مالي فروش ،قوانين مکمل بها و قوانين طرف
حساب برگههاي فروش ،عالوه بر تعيين حساب ،امکان تعيين تفصيليهاي مشتري ،بازارياب ،نماينده فروش ،انجام دهنده خدمات و  ...وجود دارد ،پس با تعيين کد تفصيلي
براي مراکز مذکور ،امکان درج خودکار اين کدها در سند فروش فراهم ميشود.

«طرف بدهکار پيشفرض در برگههاي فروش» -همانطور که گفته شد از جمله تفصيليهاي قابل استفاده براي حساب تعريف شده در الگوي عمليات مالي فروش و عالوه
بر آن براي حسابها و طرف حسابهاي قابل تعيين براي قوانين مکمل بها (کسور و اضافات و پورسانتها) و قوانين طرف حسابها ،تفصيلي طرف بدهکار ميباشد .از
طرفي هنگام تنظيم برگههاي فروش ،به صورت پيشفرض ،مشتري به عنوان طرف بدهکار منظور ميگردد يعني به صورت پيشفرض ،کد تفصيلي مشتري در محل
تفصيلي طرف بدهکار درج ميگردد .حال از آنجا که گاهي قرار است نماينده فروش يا بازارياب به جاي مشتري به عنوان طرف بدهکار قرار گيرد و وجه بدهي از آنها
مطالبه گردد ،به عبارتي قرار است يکي از کدهاي نماينده فروش يا بازارياب ،در محل تفصيلي طرف بدهکار درج گردد ،ميتوان در هنگام تعريف هر يک از اين مفاهيم
(نماينده فروش يا بازارياب) ،با تيک زدن گزينه «طرف بدهکار پيشفرض در برگههاي فروش» ،مرکز مورد نظر را صورت پيشفرض به عنوان طرف بدهکار برگهها در
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نظر گرفت .به اين ترتيب هنگام تنظيم برگهها ،با انتخاب هر يک از اين کدها ،پارامتر مذکور به عنوان پيشفرض طرف بدهکار در نظر گرفته ميشود .البته اين انتخاب
به صورت پيشفرض بوده و کاربر ميتواند در صورت تمايل ،اين پيشفرض را براي هر برگه در اطالعات عمومي آن تغيير دهد.

 16رخدادها و برگههاي مورد استفاده براي خدمات کدامند؟
همانطور که گفته شد ،خدمات موجوداتي شبيه به كاال هستند كه ميتوانند به فروشرسيده ،بابت تحويل آنها به مشتري ،مبلغ دريافتني ايجادشود و يا اينکه به عنوان
رخدادهاي جنبي در يك فاكتور فروش درج شده ،به طوري که وجهي بابت آنها از كاربر دريافت نگردد .به همين دليل براي آنها برگهها و رخدادهاي درخواست خدمات
(مشابه درخواست کاال در انبار) و برگهها و رخدادهاي انجام خدمات (مشابه برگههاي خروج کاال در انبار) به صورت جداگانه پيادهسازي شده است .اين برگهها به منظور
تنظيم و ثبت عمليات درخواست يا صدور مجوز انجام خدمات و نيز پيگيري خدمات انجام شده بوده ،به طور کلي جهت مستندسازي فعاليتهاي مربوط به انجام خدمات
توسط موسسه به کار ميروند .از طرفي رخدادهاي تعريف شده در برگههاي مورد استفاده براي خدمات عبارتند از« :فروش خدمات»« ،ارائه خدمات جنبي (رايگان)» و
«برگشت فروش خدمات» .الزم به ذکر است ،در مورد خدمات ،موضوع محاسبه بهاي خدمات انجام شده براي مشتري ،همچنين بهاي تمام شده خدمات ،مطرح نيست و
به همين منظور براي برگههاي انجام خدمات مابهازاي عمليات مالي تعريف نشده است.

 17برگه درخواست خدمات چيست و چگونه ميتوان يک برگه درخواست خدمات تعريف نمود؟
همانطور که گفته شد ،خدمات موجوداتي شبيه به كاال ميباشند كه به فروش ميرسند و بابت تحويل آنها به مشتري ،مبلغ دريافتني ايجاد ميشود .از طرفي خدمات
ممكن است به عنوان رخدادهاي جنبي يك فاكتور فروش نيز مطرح باشند (به طور مثال ،هدايا ،جوايز يا مواد مصرفي كه وجهي بابت آنها از كاربر دريافت نميشود) .به
اين ترتيب همانند کاالها که از طريق برگههاي درخواست و خروج کاال ،ارتباط منطقي پيشفاکتور تا فاکتور تکميل ميگردد ،در مورد خدمات نيز اين ارتباط به کمک
برگههاي درخواست خدمات و انجام خدمات وجود دارد .همچنين امکان تعريف نياز و پيگيري فعاليتهاي خدماتي سازمان نيز به کمک همين برگههاي درخواست خدمات
فراهم ميگردد .به عبارتي برگهها و رخدادهاي درخواست خدمات (مشابه درخواست كاال) و برگهها و رخدادهاي انجام خدمات (مشابه خروج كاال) وظيفه مستندسازي و
پيگيري فعاليتهاي خدماتي سازمان را برعهده دارند .در برگههاي درخواست خدمات ،اطالعات مربوط به مشتري (مركز) ،مركزي كه قرار است خدمت را انجام دهد (انجام
دهنده كار) ،خدمتي كه بايد انجام شود به همراه مقدار اصلي و مقدار و واحد فرعي آن و نوع رخداد درج ميگردد .در صورتيكه يك خدمت بايد به بيش از يك نفر ارجاع
داده شود ،الزم است تا در دو سطر درخواست شود تا امكان پيگيري انجام آن نيز به تفكيك ميسر باشد.
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از آنجا که برگههاي درخواست خدمات نياز به نوع رخداد دارند 3 ،نوع رخداد «فروش خدمات»« ،ارائه خدمات جنبي (رايگان)» و «برگشت فروش خدمات» در برگهها تعبيه
شده است .همچنين رخدادهاي درخواست خدمات ،همانند رخدادهاي درخواست كاال ،داراي وضعيت «تاييد شده» و حالتهاي «جاري» و «لغو شده» و «خاتمه يافته»
ميباشند و همانند درخواستهاي كاال ميتوان از وضعيت مانده انجام نشده آنها در گزارشها مطلع شد .امکان تنظيم رخدادهاي درخواست خدمات مبتني بر سطرهاي
پيشفاكتور نيز وجود دارد که به اين ترتيب سطرهاي اصلي پيشفاكتور كه حاوي خدمات ميباشند به صورت درخواستهايي با نوع رخداد «فروش خدمات» و سطرهاي
جنبي پيشفاكتور كه حاوي خدمات ميباشند به صورت درخواستهايي با نوع رخداد «ارائه خدمات جنبي (رايگان)» درميآيند .به عبارتي پس از آنکه براي مشتري،
پيشفاکتور يا قراردادي صادر شد ،در صورتيکه طي آن پيشفاکتور يا قرارداد ،مشتري نياز به خدمتي داشته باشد ،ميتوان برگه درخواست خدمت تنظيم نمود .پس از تنظيم
برگه درخواست ،اين برگه بايد توسط مسؤل مربوطه تاييد شود .البته رخدادهاي درخواست همواره ميتوانند ،تاييد شده باشند و يا مسؤل باالتري آنها را تاييد کند .به هر
حال فقط رخدادهاي درخواست تاييد شده ،در برگههاي انجام خدمات قابل استفاده هستند.
حال به منظور تنظيم يک برگه درخواست خدمت جديد ،از منوي «خدمات» ،گزينه «برگههاي درخواست خدمات جديد» را انتخاب نماييد .ممکن است با پيغامي مبتني
بر اينکه ،تاريخ مربوط به يک روز تعطيل است ،مواجه شويد .در اين مرحله پس از انتخاب تکمه «بله» يا «خير» ،پنجره «اطالعات عمومي يک برگه درخواست خدمات»
باز ميشود.
پنجره مذکور شامل  3قسمت با عناوين «اصلي»« ،نشاني محل تحويل» و «يادداشت» ميباشد .در قسمت «اصلي» ،در کادر مقابل «سري» ،شمارهاي که در تنظيمات
سيستم ،براي اين نوع برگه وارد کردهايد به عنوان پيشفرض درج شده ،ولي در صورت تمايل ميتوانيد اين شماره را به دلخواه تغيير دهيد .در کادر مقابل «شماره» نيز
ميتوانيد شماره برگه را درج نماييد و يا اجازه دهيد که خود سيستم به آن عددي را اختصاص دهد .شايان ذکر است ،نبايد شماره انتخاب شده در اين سري ،تکراري باشد.
در هر حال با استفاده از ترکيب «شماره برگه/سري» ميتوان برگه مورد نظر را احضار کرد .اکنون در صورتيکه بخواهيد ميتوانيد تاريخ برگه را تغيير داده ،همچنين در
صورت تمايل« ،مشتري» را نيز انتخاب نماييد .حال در صورت نياز ميتوانيد در قسمت «بخش» ،انتخاب مورد نظر را انجام داده ،در قسمت «شرح» و «شرح التين»
(براي گزارشات دو زبانه) ،شرحهاي مورد نظر خود را وارد نماييد .دو فيلد «شماره ارجاع» و «شماره پيگيري» جنبه اطالعاتي دارند ،در صورتيکه در اين فيلدها اطالعاتي
وارد نموده باشيد ،در برخي از گزارشات ميتوانيد با اعمال شرايط بر روي آنها ،گزارش بگيريد.
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حال در صورت تمايل ميتوانيد در قسمت «نشاني محل تحويل» ،نشاني محل تحويل را به صورت دستي و يا با احضار «دفتر تلفن و نشاني» وارد نموده ،همچنين از
قسمت «يادداشت» براي تايپ يادداشت برگه استفاده کنيد .اکنون بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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به اين ترتيب پنجره «برگه درخواست خدمات (جديد)» ظاهر ميگردد .براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اينصورت برخي از فيلدهاي سطر جديد ،با اطالعات پيشفرض پر ميشود .حال ميتوانيد در سطر جدول،
اطالعات را تدوين نماييد و يا اينکه با استفاده از محاوره به اين امر بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک درخواست خدمات» ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح
و يا کليد ترکيبي  »»Shift+Enterرا انتخاب کنيد).
سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني

حال در قسمت «نوع رخداد» ميتوانيد رخداد پيشفرض برگه را تغيير داده ،بر حسب نياز ،يکي از رخدادهاي ديگر را انتخاب نماييد .اکنون در فيلد «کد خدمت» ،خدمت
مورد نظر را انتخاب کرده ،در قسمت «مقدار درخواست» ،مقدار خدمت مورد نياز را وارد نماييد .حال در فيلد «کد مشتري» ،مشتري (درخواست کننده) را انتخاب کنيد .به
خاطر داشته باشيد ،جهت تنظيم يک رخداد درخواست ،درج کد مشتري الزامي است .در فيلد «تاييد شده» ،به صورت پيشفرض« ،بله» انتخاب شده است که به منزله
مورد تاييد بودن اين سطر ميباشد .در صورت نياز ميتوان تاييد اين رخداد را با انتخاب «خير» لغو کرد .از طرفي ميتوان ترتيبي اتخاذ نمود که پيشفرض اين فيلد در
وضعيت «خير» قرار گيرد که در اين صورت کاربر تنظيم کننده درخواست ،قادر به تاييد آن نخواهد بود .الزم به ذکر است در صورتيکه رخدادي تاييد نشده باشد ،در هنگام
تنظيم برگه انجام خدمات ،در فيلد «درخواست» ،رخداد درخواست مذکور قابل احضار و انتخاب نيست .در فيلد «وضعيت» نيز به صورت پيشفرض ،گزينه «جاري» انتخاب
شده است به اين معني که درخواست مذکور در جريان است (در هنگام اصالح يک درخواست ميتوانيد وضعيت را تغيير دهيد .به طور مثال در صورتيکه قسمتي از رخداد
مورد درخواست ،صورت پذيرفته و نياز به تحويل يا انجام مابقي آن نيست« ،خاتمه يافته» را انتخاب نماييد و در صورتيکه رخداد مورد درخواست لغو شده« ،لغو شده» را
انتخاب کنيد).
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الزم به ذکر است ،مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي خدمات نيز وجود دارد .به اين ترتيب در صورت نياز ميتوانيد مقدار رخداد مذکور را بر اساس واحد
فرعي نيز محاسبه نماييد .شايان ذکر است ،در صورتيکه براي هر يک از واحدهاي اصلي يا فرعي خدمت مذکور ،در قسمت «تعريف فرمولهاي محاسبه مقدار» ،فرمولي
تعريف نموده باشيد ،در هنگام درج مقادير ،اين فرمولها قابل احضار هستند .اکنون در صورت تمايل در فيلد «کد انجام دهنده» ،انجام دهنده خدمت را تعيين کرده،
همچنين ميتوانيد در فيلدهاي «شرح درخواست» و «مشخصات خدمت» ،شرح و مشخصات مورد نظر خود را وارد نماييد .فيلدهاي «شماره ارجاع»« ،شماره پيگيري» و
«شرح التين» (براي گزارشهاي دو زبانه) فيلدهاي تکميلي هستند که جنبه اطالعاتي دارند (با انتخاب آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره»))Shift+Enter
 ،بر روي سطر ،ميتوانيد در هنگام اصالح سطر با محاوره ،اين فيلدها را مشاهده و اصالح نماييد) ،در صورتيکه در اين فيلدها اطالعاتي وارد نموده باشيد در
يعني
برخي از گزارشات ميتوانيد با اعمال شرايط بر روي آنها ،گزارش بگيريد .الزم به ذکر است ،در صورت احضار يک پيشفاکتور يا قرارداد در درخواست مذکور ،شماره آن
پيشفاکتور يا قرارداد ،در قسمت «پيشفاکتور يا قرارداد» درج شده و کليه اطالعات فوق از پيشفاکتور يا قرارداد مذکور به برگه درخواست منتقل ميگردد.
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و يا
با انجام اين مراحل ،اولين رخداد درخواست را تنظيم نموديد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد با انتخاب آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
کليد « »Insertصفحه کليد ،اقدام به اين امر نماييد (براي افزودن سطر جديد در انتهاي برگه ،بر روي آخرين سطر از کليد « »Downاستفاده نماييد و يا کليد ترکيبي
« »Ctrl+Insertرا فشار دهيد) .الزم به ذکر است ،به منظور تنظيم ساير سطرها ،ميتوانيد از گزينههاي ديگري که براي آيکن «افزودن سطر جديد» تعريف شده ،مانند
«افزودن سطر جديد با کپي از سطر قبلي»« ،فراخواني (کپي) يک برگه درخواست ديگر»« ،فراخواني يک مجموعه کاال (خدمات)»« ،فراخواني سطرهاي يک پيشفاکتور
يا قرارداد» و يا «فراخواني برگه درخواست خدمات وارده  »XPنيز استفاده کنيد.

به اين ترتيب برگه درخواست خدماتي حاوي يک سطر فروش خدمات و يک سطر ارائه خدمات جنبي تنظيم نموديد .اکنون با استفاده از آيکن «ذخيره برگه ( ،»)F2يعني
و يا فشار کليد « »F2اقدام به ذخيره برگه نماييد
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 18برگه انجام خدمات چيست و چگونه ميتوان يک برگه انجام خدمات تعريف نمود؟
همانطور که گفته شد ،برگهها و رخدادهاي درخواست خدمات (مشابه درخواست كاال) و برگهها و رخدادهاي انجام خدمات (مشابه خروج كاال) وظيفه مستندسازي و پيگيري
فعاليتهاي خدماتي سازمان را برعهده دارند .از طرفي رخدادهاي انجام خدمات منجر به تعيين تکليف درخواستهاي خدمات نيز ميشوند .در برگههاي انجام خدمات،
اطالعات مربوط به «مشتري» (به عنوان مرکزي که خدمات را تحويل گرفته است) ،انجام دهنده كار (مركزي كه خدمت را انجام داده است) ،خدمتي كه انجام شده به
همراه مقدار اصلي و مقدار و واحد فرعي آن و نوع رخداد درج ميگردد.

همچنين رخدادهاي تعبيه شده در برگههاي انجام خدمات ،عبارتند از« :فروش خدمات»« ،ارائه خدمات جنبي (رايگان)» و «برگشت فروش خدمات» .الزم به ذکر است،
هنگام تنظيم فاکتور فروش براي خدمات ،فاکتور مذکور بايد مبتني بر برگه و يا رخدادهاي انجام خدمات باشد (به عبارتي فاکتور تنها براي کاال و خدمات تحويل داده شده
صادر ميگردد) به اين ترتيب رخدادهاي انجام خدمات اگر از نوع «فروش خدمات» باشند ،به عنوان سطرهاي اصلي و اگر از نوع «ارائه خدمات جنبي (رايگان)» باشند
به عنوان سطرهاي جنبي در فاكتور فروش ظاهر ميشوند .همچنين رخدادهايي از نوع «برگشت از فروش خدمات» ،به عنوان مرجع براي سطرهاي صورتحسابهاي
برگشت از فروش استفاده ميگردند.
حال به منظور تنظيم يک برگه انجام خدمات جديد ،از منوي «خدمات» ،گزينه «برگه انجام خدمات جديد» را انتخاب نماييد .ممکن است با پيغامي مبتني بر اينکه ،تاريخ
مربوط به يک روز تعطيل است ،مواجه شويد .در اين مرحله پس از انتخاب تکمه «بله» يا «خير» ،پنجره «اطالعات عمومي يک برگه انجام خدمات» باز ميشود.
پنجره مذکور شامل  3قسمت با عناوين «اصلي»« ،نشاني محل تحويل» و «يادداشت» ميباشد .در قسمت «اصلي» ،در کادر مقابل «سري» ،شمارهاي که در تنظيمات
سيستم ،براي اين نوع برگه وارد کردهايد به عنوان پيشفرض درج شده ،ولي در صورت تمايل ميتوانيد اين شماره را به دلخواه تغيير دهيد .در کادر مقابل «شماره» نيز
ميتوانيد شماره برگه را درج نماييد و يا اجازه دهيد که خود سيستم به آن عددي را اختصاص دهد .شايان ذکر است ،نبايد شماره انتخاب شده در اين سري ،تکراري باشد.
در هر حال با استفاده از ترکيب «شماره برگه/سري» ميتوان برگه مورد نظر را احضار کرد .اکنون در صورتيکه بخواهيد ميتوانيد تاريخ برگه را تغيير داده ،همچنين در
صورت تمايل« ،مشتري» را نيز انتخاب نماييد .حال در صورت نياز ميتوانيد در قسمت «بخش» ،انتخاب مورد نظر را انجام داده ،در قسمت «شرح» و «شرح التين» (براي
گزارشات دو زبانه) ،نيز شرحهاي مورد نظر خود را وارد نماييد .دو فيلد «شماره ارجاع» و «شماره پيگيري» جنبه اطالعاتي دارند ،در صورتيکه در اين فيلدها اطالعاتي وارد
نموده باشيد ،در برخي از گزارشات ميتوانيد با اعمال شرايط بر روي آنها ،گزارش بگيريد.
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حال در صورت تمايل ميتوانيد در قسمت «نشاني محل تحويل» ،نشاني محل تحويل را به صورت دستي و يا با احضار «دفتر تلفن و نشاني» وارد نموده ،همچنين از
قسمت «يادداشت» براي تايپ يادداشت برگه استفاده کنيد .اکنون بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

کليک
به اين ترتيب پنجره «برگه انجام خدمات (جديد)» ظاهر ميگردد .براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اينصورت برخي از فيلدهاي سطر جديد ،با اطالعات پيشفرض پر ميشود .حال ميتوانيد در سطر جدول ،اطالعات
را تدوين نماييد و يا اينکه با استفاده از محاوره به اين امر بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک انجام خدمات» ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت
و يا کليد ترکيبي  »»Shift+Enterرا انتخاب کنيد).
مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
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حال در قسمت «نوع رخداد» ميتوانيد رخداد پيشفرض برگه را تغيير داده ،بر حسب نياز ،يکي از رخدادهاي ديگر را انتخاب نماييد .اکنون در فيلد «کد خدمت» ،خدمت
مورد نظر را انتخاب کرده ،در قسمت «مقدار» ،مقدار خدمت انجام شده را وارد نماييد .حال در فيلد «مشتري» ،مشتري (تحويل گيرنده) را انتخاب کرده ،در فيلد «انجام
دهنده» ،انجام دهنده خدمت را تعيين کنيد .الزم به ذکر است ،ميتوانيد هنگام انجام تعاريف کاربران و امکانات آنها ،براي يک کاربر ،در قسمت «ارتباط کاربر با مرکز»،
مرکزي را به عنوان «مرکز پيشفرض انجام خدمات» انتخاب نماييد .در اين صورت در زمان تنظيم برگه انجام خدمات توسط اين کاربر ،کد و نام مرکز انتخاب شده ،به
عنوان اطالعات پيشفرض برگه محسوب شده و با زدن کليد « ،»Insertبه صورت خودکار در فيلد «انجام دهنده خدمات» درج ميگردد .به خاطر داشته باشيد ،جهت
تنظيم يک رخداد انجام خدمت ،درج کدهاي مشتري و انجام دهنده ،الزامي است.

الزم به ذکر است ،مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي خدمات نيز وجود دارد .به اين ترتيب در صورت نياز ميتوانيد مقدار رخداد مذکور را بر اساس واحد
فرعي نيز محاسبه نماييد .شايان ذکر است ،در صورتيکه براي هر يک از واحدهاي اصلي يا فرعي خدمت مذکور ،در قسمت «تعريف فرمولهاي محاسبه مقدار» ،فرمولي
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تعريف نموده باشيد ،در هنگام درج مقادير ،اين فرمولها قابل احضار هستند .همچنين ميتوانيد در فيلدهاي «شرح» و «مشخصات خدمت» ،شرح و مشخصات مورد نظر
خود را وارد نماييد .فيلدهاي «شماره ارجاع»« ،شماره پيگيري» و «شرح التين» (براي گزارشهاي دو زبانه) فيلدهاي تکميلي هستند که جنبه اطالعاتي دارند (با فشار کليد
ترکيبي  »»Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوانيد در هنگام اصالح سطر با محاوره ،اين فيلدها را مشاهده و اصالح نماييد) ،در صورتيکه در اين فيلدها اطالعاتي وارد
نموده باشيد در برخي از گزارشات ميتوانيد با اعمال شرايط بر آنها ،گزارش بگيريد .الزم به ذکر است ،در هنگام تنظيم برگه انجام خدمات ،در فيلد «درخواست» ،رخداد
درخواست تاييد شده قابل احضار ميباشد که در اين صورت شماره برگه اين درخواست ،در قسمت «درخواست» درج شده و کليه اطالعات فوق از درخواست مذکور به
برگه انجام خدمات منتقل ميگردد.

و
با انجام اين مراحل ،اولين رخداد انجام خدمت را تنظيم نموديد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد با انتخاب آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
يا کليد « »Insertصفحه کليد ،اقدام به اين امر نماييد (براي افزودن سطر جديد در انتهاي برگه ،بر روي آخرين سطر از کليد « »Downاستفاده نماييد و يا کليد ترکيبي
« »Ctrl+Insertرا فشار دهيد) .الزم به ذکر است ،به منظور تنظيم ساير سطرها ،ميتوانيد از گزينههاي ديگري که براي آيکن «افزودن سطر جديد» تعريف شده،
مانند «افزودن سطر جديد با کپي از سطر قبلي»« ،فراخواني (کپي) يک برگه ديگر»« ،فراخواني يک مجموعه کاال (خدمات)»« ،فراخواني يک برگه درخواست خدمات»،
«فراخواني درخواستهاي مرتبط با يک پيشفاکتور يا قرارداد» و يا «فراخواني برگه انجام خدمات وارده  »XPنيز استفاده کنيد.
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در پايان با استفاده از آيکن «ذخيره برگه ( ،»)F2يعني

و يا فشار کليد « »F2اقدام به ذخيره برگه نماييد.

 19در برگههاي درخواست و انجام خدمات ،تفاوت مشتري و انجام دهنده خدمات در چيست؟
همانطور که گفته شد مشتري ،مرکزي است که کاالها و خدمات ،در برگههاي انبار يا انجام خدمات به آن تحويل ميگردد .در برگههاي درخواست خدمات نيز ،مشتري
در واقع درخواست کننده خدمت ميباشد .از طرفي انجامدهنده خدمات ،مرکزي است که عموما يکي از پرسنل شرکت بوده و در برگههاي درخواست و انجام خدمات
نقشآفريني ميکند .الزم به ذکر است ،هنگام تنظيم برگههاي درخواست و انجام خدمت ،تعيين مشتري الزامي است در حاليکه تعيين انجام دهنده خدمات تنها در برگه
انجام خدمت الزامي است و براي برگه درخواست خدمت ،امري اختياري ميباشد.

 20روشهاي تعيين بهاي برگههاي فروش کدامند؟
به طور کلي براي تعيين بهاي هر سطر از برگههاي فروش سه روش وجود دارد که عبارتند از« :تعيين به صورت دستي»« ،تعيين با تعرفه» و «همبها با سطر مرجع» .الزم
به ذکر است ،هنگام استفاده از تعرفهها ،کد تعرفه مورد استفاده نيز در سطر درج ميشود .همچنين حالت همبها با سطر مرجع در صورتي قابل استفاده ميباشد که برگه
فروش به صورت مرتبط با يک برگه فروش ديگر تنظيمگردد .در اين حالت اطالعات مربوط به بها از فيلدهاي متناظر مرجع ،در فيلدهاي مربوطه جايگزين ميگردد .البته
خاطر نشان ميگردد ،اين روش تعيين بها براي پيشفاکتور قابل استفاده نيست ولي مرجع سطر قرارداد ميتواند سطري از پيشفاكتور باشد همچنين مرجع سطر فاكتور
ميتواند سطري از پيشفاكتور يا قرارداد باشد .از طرفي مرجع سطر برگشت از فروش ميتواند سطري از فاكتور فروش باشد.
از طرفي نوع بهاي هر سطر ممکن است بهاي کل ،مبتني بر بهاي واحد يا بهاي کل با نمايش بهاي واحد باشد .همچنين توسط قوانين تغيير تعرفه مبالغي به عنوان تخفيف
مستقيم سطر ،عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده قابل محاسبه بوده که بهاي نهايي سطر ،از تاثير سه مبلغ مذکور بر بهاي سطر محاسبه ميگردد .پس از تعيين
بهاي سطرهاي اصلي برگه فروش ،امکان تغيير جمع کل برگه توسط قوانين مکمل بها نيز وجود دارد .اعمال اين قوانين منجر به کسر يا اضافه شدن مبالغي به بهاي کل
برگه شده ،همچنين در اين قوانين امکان محاسبه پورسانت(ها) و درج سطرهاي مربوط به آن نيز به کاربر داده شده است.
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 21چگونه ميتوان تعرفه جديد تعريف نمود؟
تعرفهها در واقع مكانيزمهاي تعيين بهاي فروش كاالها و خدمات ميباشند .به عبارتي تعرفهها ،فهرست بهايي از كاالها و خدمات قابل فروش هستند .هر تعرفه داراي
اطالعات عمومي و سطر بوده که پنجره اطالعات عمومي آن شامل  5قسمت با عناوين «مشخصات اصلي»« ،شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده « ،»...ساير
شرايط» و «يادداشت» ميباشد.

براي هر تعرفه در قسمت «مشخصات اصلي» عالوه بر «کد» و «نام» که ورود آنها الزامي است ،يك محدوده تاريخ قابل تعريف است كه البته در آن فقط «تاريخ شروع»،
اجباري ميباشد .همچنين يک تعرفه ممكن است غيرفعال باشد كه در اين صورت در جستجوهاي آتي از هيچ يک از سطرهاي آن استفاده نخواهد شد .اين امکان توسط
گزينه «اين تعرفه غير فعال است» ،در اطالعات عمومي تعرفه مذکور قابل تعيين ميباشد .البته امکان تعيين اين وضعيت ،براي هر سطر از تعرفه نيز امکان پذير است
يعني سطرها نيز به طور جداگانه ميتوانند فعال يا غيرفعال باشند.
از طرفي در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ميتوانيد اقدام به تعريف انواع شرايط براي تعرفه مذکور نماييد.
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همانطور که مشاهده ميکنيد در قسمت «شرايط اصلي» ،تعيين شرايط بر روي «نوع رخداد»« ،نوع فروش»« ،مرکز فروش»« ،نحوه پرداخت» و وضعيت نقدي يا اعتباري
نحوه پرداخت ،به کمک گزينههاي اين المانها و بعضا عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکانپذير ميباشد.

همچنين در قسمت «شرايط مشتري ،نماينده  »...عالوه بر تعيين شرايط بر روي مراکز «مشتري»« ،نماينده فروش»« ،بازارياب» و همچنين «طرف بدهکار» ،به کمک
عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف شرايطي بر روي گروههاي محاسباتي اين مراکز نيز وجود دارد.
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باالخره در قسمت «ساير شرايط» ،امکان تعريف شرط بر روي «شرايط تحويل»« ،کاالي مرکب» و «محل جغرافيايي» وجود دارد .الزم به ذکر است شرايط فروشي که
در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» قابل تعيين هستند ،در مشخصات عمومي و سطر به طور مشترک قابل تعريف ميباشند.
به اين ترتيب اگر يك شرط به صورت صريح در مشخصات عمومي تعرفه تعريف شده باشد ولي در سطر تعريف نشده باشد ،شرط تعرفه براي سطر نيز لحاظ خواهد شد.

در ادامه ميتوانيد از قسمت «يادداشت» ،به منظور تعريف يادداشت براي تعرفه مذکور استفاده کنيد .آنچه گفته شد مربوط به اطالعات عمومي يک تعرفه بود .همانطور
که گفته شد هر تعرفه داراي سطرهايي ميباشد که در هر يک از اين سطرها ،بهاي يكي از كاالها يا خدمات تعيين ميشود .اطالعات مربوط به هر سطر شامل  4قسمت
با عناوين «مشخصات اصلي»« ،شرايط اصلي اختصاصي سطر»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط سطر» ميباشد.
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در قسمت «مشخصات اصلي» کاال يا خدمت مورد نظر را وارد کنيد .از جمله پارامترهايي که در بهاي سطرهاي تعرفهها تاثير داشته و در نتيجه در هنگام تعريف سطرها،
قابل تعيين ميباشد« ،واحد مقدار» و «واحد پول (ارز)» است ،به عبارتي در هر تعرفه امکان تعريف سطرهاي مختلف با واحد مقدار اصلي يا فرعي يک کاال يا خدمت وجود
دارد .همچنين تعريف سطرهاي مختلف يک تعرفه بر حسب واحدهاي پول (ارز) متفاوت نيز امکانپذير ميباشد .به اين ترتيب ممكن است سطرهايي از تعرفه برحسب
يكي از واحدهاي فرعي و يا ارزهاي سيستم و نه لزوما برحسب واحد اصلي مقدار و يا واحد اصلي پول سيستم تنظيم شود .در خصوص واحد پول (ارز) در صورتيكه حسب
شرايط ،قرار به استفاده از يك تعرفه ارزي باشد ،سطر فاكتور همزمان داراي مبلغ ارزي فروش و مبلغ ريالي آن (با اعمال نرخ تبديل ارز مذکور به واحد پول اصلي) خواهد
بود .به طور کلي در سطرهاي يک تعرفه ،به کمک قسمتهاي «مقدار بزرگتر از» و «کمتر يا مساوي» ،محدوده مقدار (اختياري) قابل تعيين ميباشد ولي امکان تعيين
محدوده مبلغ وجود ندارد .در عوض امكان تعريف تعرفههاي پلكاني با استفاده از محدوده مقدار و گزينههاي قسمت «نتايج محاسبات» ميسر ميباشد .به عبارتي به ازاي
شرايط سطر و تعرفه ،تركيبي از گزينههاي موجود در قسمت «نتايج محاسبات» که عبارتند از« :بهاي ثابت»« ،بهاي واحد»« ،بهاي واحد (مازاد ابتداي محدوده)»« ،بهاي
بسته» و «بهاي بسته (مازاد ابتداي محدوده)» ،به عنوان روش محاسبه بها در هر سطر قابل تعيين است .الزم به ذکر است فقط در صورتيكه حاصل سطر تعرفه ”بهاي
واحد“ باشد ،وضعيت بها در سطر برگه فروش ”بهاي واحد“ خواهد شد و در ساير موارد ”بهاي كل“ خواهد بود.
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به طور مثال در نظر بگيريد ميخواهيد تعرفهاي با نام «کاالهاي رايانهاي» تعريف کنيد که در آن براي مانيتور  ،LGدر صورت خريد کمتر از  10عدد ،قيمت 3.500.000
ريال براي هر مانيتور لحاظ شود و در صورتيکه بيش  10عدد خريداري شود ،براي مانيتور 11ام به بعد ،قيمت  3.450.000ريال منظور گردد .همانطور که گفته شد ،براي
تعريف تعرفههاي پلکاني از محدوده مقدار و گزينههاي قسمت «نتايج محاسبات» استفاده ميگردد .الزم به ذکر است ،در اين مثال براي مانيتور  LGبايد دو سطر تعرفه
تعريف نمود .سطر اول براي زماني که کمتر از  10عدد مانيتور در رخداد فروش درج شده و سطر دوم براي شرايطي که بيش از  10عدد مانيتور در رخداد فروش درج
گرديده است.
اکنون به منظور تنظيم تعرفه مورد نظر ،از منوي «تعريف (قانون)» ،گزينه «تعرفهها» را انتخاب نماييد .پنجره اطالعات «تعرفهها» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد
را انتخاب کنيد و يا کليد «»Insert
يک تعرفه تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .جهت تعريف يک تعرفه جديد ،آيکن «تعريف تعرفه جديد ( »)Insيعني
صفحه کليد را فشار دهيد.
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پنجره «تدوين يک تعرفه» ظاهر ميگردد .حال در محل «کد تعرفه» و «نام تعرفه» به ترتيب عدد « »2و عبارت «کاالهاي رايانهاي» را وارد نماييد .سپس در فيلد مقابل
«تاريخ (شروع اعتبار)» ،تاريخ شروع اعتبار تعرفه مذکور (در اين مثال )»88/5/1« ،را وارد نماييد .حال از آنجا که در اين مثال نياز به تغيير واحد پول و تعيين شرط براي
کل تعرفه در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» نداريد ،بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد .الزم به ذکر است ،تعيين سه فيلد
مذکور ،به همراه واحد پول (ارز) براي تعريف يک تعرفه الزامي است .ساير موارد مانند« ،نام التين» (براي گزارشهاي دو زبانه)« ،خاتمه اعتبار» و گزينههاي «اين تعرفه
غير فعال است» و «تعرفه استاندارد فروش است» ،اختياري بوده و کاربر در صورت لزوم ميتواند اطالعات آنها را وارد نمايد.

به اين ترتيب امکان تعريف سطرهاي تعرفه ،در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .اگر براي اولينبار ميخواهيد سطرهايي براي يک تعرفه تعريف نماييد ،صفحه
را انتخاب کنيد و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
مذکور خالي ميباشد .جهت تعريف يک سطر از تعرفه جديد ،آيکن «افزودن سطر جديد ( »)Insيعني
استفاده نمود.
جهت تعريف و يا اصالح يک سطر تعرفه جديد با استفاده از محاوره ،ميتوان از آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني

به اين ترتيب پنجره «تدوين يک سطر تعرفه» نمايان ميگردد .در اين پنجره ابتدا در قسمت «مشخصات اصلي» ،کاال يا خدمت مورد نظر (در اين مثال« ،مانيتور ،)»LG
همچنين واحد مقدار (در اين مثال« ،عدد») مربوط به کاال يا خدمت مذکور را وارد نماييد .حال به منظور تعيين بها براي  10عدد اول از مانيتورهاي  ،LGدر کادر مقابل
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«کمتر يا مساوي» ،عدد « »10را وارد نموده ،گزينه «بهاي واحد» را از گزينههاي «نتايج محاسبات» انتخاب کنيد .حال عدد « »3.500.000را در کادر مقابل «بهاي
واحد» وارد نموده ،بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد .همانطور که گفته شد ،مشابه شرايط عمومي ،امکان تعريف شرايط براي هر سطر در قسمتهاي «شرايط اصلي
اختصاصي سطر»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط سطر» وجود دارد.

با انجام اين مراحل ،اولين سطر از تعرفه مورد نظر را وارد نموديد .براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ميتوانيد با انتخاب آيکن «افزودن سطر جديد ( »)Insيعني
و يا کليد « »Insertصفحه کليد ،اقدام به اين امر نماييد (براي افزودن سطر جديد در انتهاي برگه ،بر روي آخرين سطر از کليد  »»Downاستفاده نماييد و يا کليد
ترکيبي « »Ctrl+Insertرا فشار دهيد) .الزم به ذکر است ،به منظور تعريف ساير سطرها ،ميتوانيد از گزينههاي ديگري که براي آيکن «افزودن سطر جديد (»)Ins
تعريف شده مانند «تکرار (کپي) سطر قبلي»« ،افزودن يکباره تعدادي کاال»« ،فراخواني يک تعرفه ديگر»« ،فراخواني يک مجموعه کاال» و «فراخواني يک کاالي مرکب»
نيز استفاده نماييد .اکنون به منظور تنظيم سطر بعدي ،مجددا پنجره «تدوين يک سطر تعرفه» را احضار نموده ،پس از انتخاب «مانيتور  »LGبه عنوان کاال يا خدمت
و «عدد» به عنوان واحد مقدار ،در کادر مقابل «مقدار بزرگتر از» ،عدد « »10را وارد نماييد .حال از گزينههاي قسمت «نتايج محاسبات»« ،بهاي ثابت» و «بهاي واحد
(مازاد ابتداي محدوده)» را انتخاب نماييد .اکنون براي «بهاي ثابت» عدد «( »35.000.000براي خريد  10مانيتور اول) و براي «بهاي واحد (مازاد ابتداي محدوده)» عدد
« »3.450.000را وارد نموده ،بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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و يا فشار
به همين ترتيب براي ساير کاالهاي مربوط به اين تعرفه ،بهاي مورد نظر را وارد نماييد .در پايان با استفاده از آيکن «ذخيره تغييرات انجام شده ( ،»)F2يعني
کليد « »F2اقدام به ذخيره تعرفه نماييد .الزم به ذکر است در پنجره فهرست تعرفهها ،پس از انتخاب هر تعرفه ،ميتوان به کمک آيکن «فهرست موارد کاربرد تعرفه»
 ،ليستي از سطرهاي پيشفاکتور ،قرارداد يا برگههاي فروشي که حاوي تعرفه مذکور ميباشند را مالحظه نمود.
يعني
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 22انواع شرايط قابل استفاده در هنگام تعريف قوانين فروش کدامند؟
هنگام تدوين قوانين متنوع سيستم ،امکان تنظيم شرايط مختلف بر روي المانهاي تعريف شده در سيستم فروش ميسر ميباشد .جهت تعريف شرط بر روي برخي از
المانها مانند تاريخ ،مقدار و مبلغ از محدوده استفاده ميگردد .همچنين براي برخي المانهاي ديگر امکان استفاده از عملگرهاي «بدون شرط»« ،مساوي» و «مخالف»
وجود دارد.
به طور کلي شرايط قابل تعريف در قوانين ،به  3دسته کلي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» دستهبندي ميشوند .از طرفي در قوانيني که
داراي اطالعات عمومي و سطر ميباشند ،بعضا عالوه بر تعريف اين شرايط براي مشخصات عمومي آنها ،امکان تعريف شرايط براي سطرهاي اين قوانين نيز وجود دارد.
به اين ترتيب اگر يك شرط به صورت صريح در مشخصات عمومي قانون تعريف شده باشد ولي در سطر تعريف نشده باشد ،شرط مشخصات عمومي براي سطر نيز لحاظ
خواهد شد.
به طور کلي المانهايي که هنگام تعريف قوانين ،در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ،امکان تنظيم شرط بر روي آنها ميسر
است عبارتند از :محدوده تاريخ ،واحد پول (ارز) ،محدوده مبلغ ،نوع رخداد (فروش ،برگشت از فروش) ،نوع برگه (پيشفاكتور ،قرارداد ،فاكتور فروش ،صورتحساب برگشت
از فروش) ،نوع (كاال يا خدمت) ،كد كاال يا خدمت ،محدوده و الگوي كد كاال يا خدمت ،نوع سطر برگه (اصلي يا جنبي) ،كد نوع فروش ،مرکز فروش ،نحوه پرداخت ،نقدي
يا اعتباري بودن فروش ،كد مشتري ،نماينده فروش ،بازارياب ،طرف بدهكار برگه (مشتري ،نماينده ،بازارياب) ،کد گروه محاسباتي مشتري ،نماينده فروش ،بازارياب ،طرف
بدهکار ،شرايط تحويل ،كد كاالي مركب ،كد محل جغرافيايي و مقايسه محل جغرافيايي مشتري و مركز فروش.

به طور مثال از جمله برخي از المانهايي که در قسمت «شرايط اصلي» ،قابل استفاده ميباشند عبارتند از« :نوع رخداد»« ،نوع فروش»« ،مرکز فروش»« ،نحوه پرداخت» و
وضعيت نقدي يا اعتباري نحوه پرداخت ،بوده که به کمک گزينههاي اين المانها و بعضا عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،تعريف شرط بر روي آنها امکانپذير ميباشد.
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همچنين در قسمت «شرايط مشتري ،نماينده  »...عالوه بر تعيين شرايط بر روي مراکز «مشتري»« ،نماينده فروش»« ،بازارياب» و همچنين «طرف بدهکار» ،به کمک
عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف شرايطي بر روي گروههاي محاسباتي اين مراکز نيز وجود دارد.

باالخره در قسمت «ساير شرايط» ،امکان تعريف شرط بر روي المانهاي ديگري از جمله« :شرايط تحويل»« ،کاالي مرکب» و «محل جغرافيايي» وجود دارد.

 23اولويت بندي تعرفهها به چه صورت است؟
به طور کلي براي هر كاال يا خدمت در حال فروش ،ممكن است تعدادي سطر تعرفه كه با شرايط آنها مطابقت دارند ،موجود باشد .همانطور که گفته شد ،هنگام تعريف اين
تعرفهها به منظور تعيين شرايط عمومي و يا شرايط اختصاصي سطرها ،امکان استفاده از عملگرهاي «بدون شرط»« ،مساوي» و «مخالف» وجود دارد .عملگرهاي مساوي
يا مخالف ،نشاندهنده منطبق بودن هر يك از مشخصات فروش با شرايط تنظيم شده در تعرفه ميباشند .به اين ترتيب هر چه تعداد عملگرهاي «مساوي» و «مخالف»
در سطر تعرفه يافت شده بيشتر باشد ،آن سطر كانديد بهتري براي انتخاب خواهد بود .ولي به طور کلي تعدد فيلدها و شرايط آنها و وجود عملگر «بدون شرط» منجر به
متعدد بودن سطرهاي تعرفه يافت شده ميگردند .پس به منظور داشتن يک مكانيزم سرراست براي تعيين اولويت بين سطرهاي تعرفه و مديريت هر چه بهتر موارد غيرقابل
تشخيص ،امکان امتيازبندي براي پارامترها و فيلدهاي دخيل در تنظيم شرايط عمومي و سطرهاي تعرفه ،در تنظيمات سيستم به کاربران داده شده است .به عبارتي ،اينكه
كاربر بتواند تعرفهاي را انتخاب نمايد يا اعمال قوانين و ترتيب آنها را تغيير دهد ،در امكانات سيستم ،قابل تعريف است.

به اين ترتيب از آنجا که در يک تعرفه به جز فيلدهاي «كاال»« ،تاريخ» و «مقدار» ،تمام پارامترهاي استفاده شده براي تنظيم شرايط ،به شكل صريح و با كد و عملگر
تعريف شدهاند ،ميتوان با توجه به يك سطر تعرفه كانديد شده و عملگرهاي موجود در آن ،تشخيص داد كه مقادير كدام فيلدها منطبق ميباشند .حال با امتيازبندي فيلدها
و پارامترها ،ميتوان براي هر سطر برحسب فيلدهاي منطبق (با عملگر مساوي يا مخالف) امتيازي را لحاظ نمود .در نهايت سطرها را برحسب امتياز (معكوس) مرتب
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نموده که به اين ترتيب اولين سطر بهترين انتخاب براي بهاي كاال خواهد بود .اکنون در مورد سطرهايي كه با امتياز مساوي از مكانيزم قبلي بيرون آمدهاند و در واقع
در بين سطرهايي كه امتياز يكساني دارند ،به «كاال»« ،مقدار» و «تاريخ» توجه ميشود .به اين معني که اوال سطرهاي تعرفه كانديدا ،حتما از نظر كاال با سطر برگه ما
منطبق باشند؛ البته برخي از آنها ممكن است برروي كاالهاي غيرعملياتي تنظيم شده باشند که در اين شرايط ،هرچه كاالي سطر تعرفه «دقيقتر» تعيين شده باشد (يعني
به عملياتي نزديكتر باشد) به عبارتي كد بزرگتري داشته باشد ،اولويت بيشتري دارد .ثانيا در مورد مقدار ،هر چه مقدار شروع محدوده سطر تعرفه ،بزرگتر باشد ،آن سطر
انتخاب منطقيتري خواهد بود .پس مقدار شروع محدوده ،به صورت نزولي در ترتيب اولويتبندي داخل خواهد شد .باالخره در مورد تاريخ نيز هر چه تعرفه جديدتر باشد
(تاريخ بزرگتري داشته باشد) بايد اولويت بيشتري داشته باشد.

 24قوانين تغيير تعرفهها چه کاربردي دارند و چگونه تعريف ميشوند؟
از آنجا که براي هر کاال يا خدمت در حال فروش ،ممکن است تعدادي سطر تعرفه که با شرايط آنها مطابقت دارند موجود باشد ،به منظور كاستن از تعدد و تنوع اين
تعرفهها ،يک سري فرمولهايي جهت ايجاد تغيير در بهاي به دست آمده از «تعرفهها» تحت عنوان «قوانين تغيير تعرفه» تدوين ميگردند .به اين ترتيب هنگام محاسبه
بهاي يك سطر از برگه فروش از طريق «تعرفه» ،همزمان ميتوان با استفاده از اين قوانين ،اضافات يا تخفيفات مستقيمي به بهاي سطرها اعمال نمود .اين قوانين همانند
«تعرفهها» ،داراي تعريف و شرايط اختصاصي بوده و چنانچه شرايط فروش در سطر برگههاي فروش برآورده شود ،ميتوان به کمک آنها بهاي به دست آمده از تعرفه را
تغيير داد .برخالف سطرهاي تعرفه كه فقط يكي از آنها در سطر برگه مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،در مورد اين قوانين ،همزمان ميتوان تعدادي از آنها را براي يک
سطر استفاده نمود .الزم به ذکر است ،ترتيب اعمال اين قوانين برروي بهاي بدست آمده از تعرفه مهم است .وضعيت ابتدايي اين ترتيب همان ترتيب تعريف قوانين بوده،
ترتيب نهايي توسط كاربر قابل تعيين ميباشد.
قوانين «تغيير تعرفه» بر خالف تعرفهها که داراي اطالعات عمومي و سطر بودند ،به صورت فهرستي تعريف شده و هر قانون هنگام تعريف شامل  6قسمت با عناوين
«مشخصات اصلي»« ،نتيجه اعمال قانون»« ،شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده « ،»...ساير شرايط» و «يادداشت» ميباشد.

براي هر قانون «تغيير تعرفه» ،در قسمت «مشخصات اصلي» ابتدا بايد از بين گزينههاي «نوع قانون» که عبارتند از« :تخفيف مستقيم»« ،عوارض قانوني»« ،ماليات بر
ارزش افزوده»« ،کسر» و «اضافه» ،گزينهاي انتخاب گردد .سپس «کد» و «نام» را وارد کرده ،در صورت نياز ميتوان براي قانون مذکور «نام التين» (براي گزارشهاي
دو زبانه) و محدوده تاريخ تعيين نمود .از طرفي قوانين تغيير تعرفه ،به صورت اختياري ميتوانند متعلق به گروههاي «همپوشان» باشند که به اين ترتيب از بين قوانين
همگروه و همنوع (افزاينده يا كاهنده) ،فقط قانوني كه بيشترين تغيير را ايجاد نمايد ،لحاظ ميگردد .همچنين در قسمت «وضعيت» ،نحوه نمايش قانون ،هنگام احضار در
برگههاي فروش قابل تعيين ميباشد .از طرفي با استفاده از گزينه «اين قانون غير فعال است» ،ميتوان اقدام به غير فعال نمودن يک قانون نمود كه در اين صورت هنگام
احضار تعرفهها در سطرهاي برگههاي فروش ،قانون مذکور قابل مشاهده نخواهد بود .الزم به ذکر است ،در اين قسمت تعيين سه فيلد «نوع قانون»« ،کد» و «نام» براي
تعريف هر قانون الزامي است .ساير موارد اختياري بوده و کاربر در صورت لزوم ميتواند اطالعات آنها را وارد نمايد.
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در قسمت «نتيجه اعمال قانون» ميتوان براي قانون مذکور فيلدهاي «واحد مقدار» و «واحد پول (ارز)» را تعيين نمود .اين دو پارامتر از جمله پارامترهايي هستند که به
کمک آنها ميتوان قوانين متفاوتي تعريف نمود .به طور مثال اگر نياز به استفاده از يك تعرفه ارزي باشد ،به کمک فيلد «واحد پول (ارز)» ميتوان قوانين تغيير تعرفه مربوط
به اين واحد ارز را نيز تعريف نمود .همچنين براي فيلد «واحد مقدار» ،چنانچه قرار است قانون مذکور فقط براي تعرفهاي با يک واحد خاص اعمال گردد ،واحد مذکور را
براي اين فيلد انتخاب نماييد .به طور کلي براي هر قانون ،به کمک قسمتهاي «مقدار بزرگتر از» و «کمتر يا مساوي» ،محدوده مقدار (اختياري) قابل تعيين ميباشد ولي
امکان تعيين محدوده مبلغ وجود ندارد .همچنين امكان تعريف قوانين متفاوت با استفاده از محدوده مقدار و گزينههاي قسمت «نتايج محاسبات» ميسر ميباشد .به عبارتي
به ازاي شرايط تعريف شده براي هر قانون ،تركيبي از گزينههاي موجود در قسمت «نتايج محاسبات» که عبارتند از« :درصد»« ،بهاي ثابت»« ،بهاي واحد»« ،بهاي واحد
(مازاد ابتداي محدوده)»« ،بهاي بسته» و «بهاي بسته (مازاد ابتداي محدوده)» ،به عنوان روش محاسبه بها در هر سطر قابل تعيين است .الزم به ذکر است در صورت
استفاده از انواع حالتهاي بهاي واحد يا بهاي بسته در نتايج محاسبات و يا در صورت تنظيم محدوده مقدار ،تعيين «واحد مقدار» الزامي است .همچنين فقط در صورت
انتخاب گزينههاي «درصد» و ”بهاي واحد“ ،وضعيت بها در سطر برگه فروش ”بهاي واحد“ ميباشد و در ساير موارد ”بهاي كل“ خواهد بود.
از طرفي در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ميتوانيد اقدام به تعريف انواع شرايط براي قانون مذکور نماييد.

همانطور که مشاهده ميکنيد در قسمت «شرايط اصلي» ،عالوه بر تعيين شرايط بر روي «نوع رخداد»« ،انواع برگههاي فروش»« ،نوع کاال يا خدمت»« ،نوع فروش»،
«نحوه پرداخت» و وضعيت نقدي يا اعتباري بودن نحوه پرداخت ،به کمک گزينههاي اين المانها و بعضا عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف محدوده براي
«کد کاال يا خدمت» و «مرکز فروش» جهت تعيين شرايط نيز وجود دارد.
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همچنين در قسمت «شرايط مشتري ،نماينده  »...عالوه بر تعيين شرايط بر روي مراکز «مشتري»« ،نماينده فروش»« ،بازارياب» و همچنين «طرف بدهکار» ،به کمک
عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف شرايطي بر روي گروههاي محاسباتي اين مراکز نيز وجود دارد.

باالخره در قسمت «ساير شرايط» ،امکان تعريف شرط بر روي «شرايط تحويل»« ،کاالي مرکب» و «محل جغرافيايي» وجود دارد .در ادامه ميتوانيد از قسمت
«يادداشت» ،به منظور تعريف يادداشت براي قانون مذکور استفاده کنيد.
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به طور مثال در نظر بگيريد ميخواهيد قانون تغيير تعرفهاي جهت «ماليات بر ارزش افزوده» تعريف کنيد ،به نحوي که قانون مذکور براي همه انواع برگههاي فروش
به صورت اجباري ،استفاده شود .بدين منظور از منوي «تعريف (قانون)» ،گزينه «قوانين تغيير تعرفه« را انتخاب کنيد .پنجره «قوانين تغيير تعرفه» باز ميشود .اگر براي
اولينبار ميخواهيد يک قانون تغيير تعرفه ،تدوين نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .حال جهت تعريف يک قانون جديد ،آيکن «تعريف قانون تغيير تعرفه جديد (»)Ins
يعني را انتخاب کنيد و يا کليد  Insertصفحه کليد را فشار دهيد .به اين ترتيب امکان تعريف يک قانون جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .جهت
را انتخاب نماييد.
تدوين قانون تحت مکاننما ،آيکن «تدوين قانون تغيير تعرفه تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني

پنجره «تدوين يک قانون تغيير تعرفه» مشاهده ميشود .در اين پنجره ،در صفحه «مشخصات اصلي» ،در قسمت «نوع قانون» ،گزينه «ماليات بر ارزش افزوده» را انتخاب
نموده ،سپس براي «کد» و «نام» به ترتيب عدد « »1و عبارت «ماليات بر ارزش افزوده» را وارد نماييد .از آنجا که ميخواهيد قانون مذکور براي همه تعرفهها به صورت
اجباري استفاده شده و به اين ترتيب امکان لغو آن توسط کاربر نباشد ،عالوه بر اينکه بايد در قسمت «وضعيت» ،گزينه «اجباري» را انتخاب نماييد ،بايد قانون مذکور را
بدون شرط تعريف کنيد.
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حال بر روي عبارت «نتيجه اعمال قانون» کليک کنيد .در اين صفحه ،نيز از آنجا که قرار است قانون مذکور در هر شرايط مقداري عمل کند ،نياز به تعيين واحد خاصي
نميباشد .حال جهت محاسبه  1/5درصد قانون ماليات بر ارزش افزوده ،در قسمت «نتايج محاسبات» ،گزينه «درصد» را انتخاب نموده و در کادر مقابل «درصد» ،عدد
« »1/5را تايپ نماييد .اکنون از آنجا که در اين مثال نياز به تغيير واحد پول و همانطور که گفته شد نياز به تعيين شرط در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري،
نماينده  »...و «ساير شرايط» نداريد ،بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.

به طريق مشابه ميتوانيد ساير قوانين تغيير تعرفه مورد نياز را تعريف نماييد .الزم به ذکر است در پنجره قوانين تغيير تعرفهها ،پس از انتخاب هر قانون ،ميتوان به کمک
آيکن «فهرست موارد کاربرد قانون تغيير تعرفه» يعني  ،ليستي از سطرهاي پيشفاکتور ،قرارداد يا برگههاي فروشي که حاوي قانون تغيير تعرفه مذکور ميباشند را
مالحظه نمود.
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 25هنگام تعريف قوانين تغيير تعرفه ،وضعيت قانون به چه معناست؟
همانطور که گفته شد ،قوانين تغيير تعرفه به منظور افزايش يا کاهش بهاي کاالها و خدماتي که نتيجه اعمال تعرفه هستند ،در سيستم قابل تعريف ميباشند .به عبارتي
همزمان با احضار تعرفهها ،فهرستي از قوانين تغيير تعرفه کانديد (بر حسب شرايط قوانين) ،در دسترس قرار ميگيرند که در واقع اضافات يا تخفيفات مستقيمي به بهاي
سطرها اعمال ميکنند .اين قوانين ميتوانند سه وضعيت مختلف داشته باشند که هنگام تعريف قوانين قابل تعيين هستند .اين وضعيتها عبارتند از« :عادي»« ،پيشفرض»
و «اجباري».

قوانين تغيير تعرفهاي که وضعيت «عادي» براي آنها انتخاب ميشود ،در واقع قوانيني هستند که هنگام انتخاب تعرفه ،آنها نيز به صورت معمول ،قابل انتخاب هستند.
قوانيني که وضعيت «پيشفرض» براي آنها انتخاب ميشود ،يعني اين قوانين ،به صورت پيشفرض انتخاب شدهاند که به اين ترتيب همراه با تعرفه و هنگام انتخاب آن
اعمال ميگردند .البته ميتوان آنها را از حالت انتخاب خارج نمود و باالخره ،قوانيني که وضعيت «اجباري» دارند ،قوانيني هستند که در وضعيت انتخاب بوده و قابل انصراف
نيستند که در اين صورت همراه با تعرفه و هنگام انتخاب آن ،اعمال ميگردند.
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 26قوانين مکمل بهاي برگههاي فروش چه کاربردي دارند و چگونه تعريف ميشوند؟
قوانين مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت) ،قوانيني هستند که منجر به محاسبه و درج کسور و اضافاتي (به طور مثال ،روند نمودن مبلغ برگه) براي کليه برگههاي
فروش و عالوه بر آن محاسبه و درج پورسانت براي فاکتور فروش ميگردند .به اين ترتيب پس از تکميل سطرهاي اصلي و جنبي يک برگه فروش ،در صورت تمايل ،با
استفاده از قوانين مکمل بها ميتوان اقدام به تکميل بهاي برگه مذکور نمود .الزم به ذکر است ،در فاکتور فروش ،تکميل بها در دو مرحله انجام ميگيرد ،ابتدا محاسبه و
درج کسور و اضافات ،سپس محاسبه و درج پورسانت نماينده ،بازارياب و انجامدهنده خدمات .تعيين شرايط و روشهاي محاسبه ،در قوانين مکمل بها بسيار شبيه تعرفهها
ميباشد با اين تفاوت که بر خالف تعرفهها که بر روي سطرهاي برگههاي فروش عمل ميکنند ،اين قوانين بر روي کل برگه (با توجه به جمع مبالغ سطرهاي اصلي يا
مقادير کاال و خدمات سطرهاي اصلي و جنبي برگه) اعمال ميشوند .الزم به ذکر است ،پس از درج سطرهاي مذکور ،اصالح سطرهاي اصلي و جنبي امکانپذير نميباشد.
هر قانون مکمل بها داراي اطالعات عمومي و سطر بوده ،به عالوه براي هر قانون ،بايد حساب و تفصيليهاي اصلي که قرار است در رخداد مالي مربوطه درج گردند
نيز تعريف گردد .الزم به ذکر است ،هنگام تعريف قوانيني از نوع پورسانتها (بازارياب ،نماينده فروش و انجام دهنده خدمات) ،عالوه بر تعيين حساب اصلي« ،حساب
و تفصيليهاي طرف حساب پورسانت» نيز براي اين قوانين تعريف ميگردند .پنجره اطالعات عمومي هر قانون ،هنگام تعريف ،شامل  4قسمت با عناوين «مشخصات
اصلي»« ،تکميلي»« ،پيشفرض سطرها» و «يادداشت» ميباشد.

براي هر قانون مکمل بها ،در قسمت «مشخصات اصلي» ابتدا بايد از بين گزينههاي «نوع قانون» که عبارتند از «کسر»« ،اضافه»« ،بدهکار»« ،بستانکار»« ،پورسانت
نماينده»« ،پورسانت بازارياب»« ،پورسانت انجام دهنده خدمات» و «روند» ،گزينهاي انتخاب گردد .شايان ذکر است ،در صورت استفاده از گزينه «روند» ،نياز به تکميل
فيلد «مبلغ مبناي روند» نيز ميباشد که در اين صورت عدد وارد شده در اين قسمت ،به عنوان مبنا جهت روند كردن بهاي نهايي برگه مورد استفاده قرار ميگيرد .سپس
«کد قانون» و «نام» را وارد کرده ،در صورت نياز ميتوان براي قانون مذکور «نام التين» (براي گزارشهاي دو زبانه) و واحد پول (ارز) را نيز تعيين نمود .همچنين در
صورت لزوم ميتوان براي فروشهاي غير ارزي از گزينه «فقط براي فروشهاي غيرارزي» استفاده کرد .از طرفي امکان تعيين يك محدوده تاريخ در فيلدهاي مربوطه
و تعيين نحوه نمايش هر قانون ،هنگام احضار در برگههاي فروش ،در قسمت «وضعيت» وجود دارد .همچنين در صورت نياز ميتوان قانون مذکور را براي رخداد خاصي
(فروش يا برگشت فروش) تعريف کرده ،شرحي براي سطر حاصله در برگههاي فروش تايپ نمود .الزم به ذکر است به منظور درج شرح سطر حاصله در برگههاي فروش،
ميتوان به کمک آيکن «تعيين پارامترهاي شرح» يعني و با استفاده از پارامترهاي موجود در سيستم ،عبارتهاي قابل جايگزيني تعريف نمود .از طرفي با استفاده از
گزينه «اين قانون غير فعال است» ،ميتوان اقدام به غير فعال نمودن يک قانون نمود كه در اين صورت هنگام احضار قوانين در برگههاي فروش ،قانون مذکور قابل
مشاهده نخواهد بود .همچنين ميتوان مبلغ حاصله از يک قانون را پس از درج در برگه فروش به کمک گزينه «مبلغ حاصله غير قابل تغيير است» غير قابل تغيير نمود.
الزم به ذکر است ،در اين قسمت تعيين فيلدهاي «نوع قانون»« ،کد» و «نام» براي تعريف هر قانون الزامي است .ساير موارد اختياري بوده و کاربر در صورت لزوم ميتواند
اطالعات آنها را وارد نمايد.
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در قسمت «تکميلي» ،در صورت لزوم ميتوان در فيلد «سقف مبلغ» ،مبلغي را به عنوان سقف ،جهت اعمال قانون مذکور انتخاب نمود .همچنين در صورتيکه ميخواهيد
کسور و اضافات در فرم نهايي برگه ،به صورت سرجمع و تحت عنوان يک گروه بازنمايي گردند ،گزينه «در فرم نهايي برگههاي فروش در يک «گروه» بازنمايي شود» را
تيک زده و نام گروه مذکور که از قبل در قسمت «گروههاي کسور و اضافات» تعريف گرديده را انتخاب نماييد .از طرفي در اين قسمت ميتوان مراجع بهاي تحت تاثير
را جهت استفاده در قوانيني که به صورت درصد محاسبه ميشوند ،تعيين نمود.

در قسمت «پيشفرض سطرها» نيز در صورت تمايل ميتوانيد روش محاسباتي براي بهاي قانون مذکور تعريف نماييد که در اين صورت اين روش ،به صورت پيشفرض
براي سطرهاي اين قانون در نظر گرفته ميشود .همچنين از قسمت «يادداشت» ميتوانيد به منظور تعريف يادداشت براي قانون مذکور استفاده کنيد .حال بر روي تکمه
«تصويب» کليک نماييد.
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آنچه گفته شد مربوط به اطالعات عمومي يک قانون مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت) بود .همانطور که گفته شد هر قانون داراي سطرهايي ميباشد که با توجه به
شرايط ،جزئيات مربوط به هر قانون ،در هر يک از اين سطرها ،قابل تعريف ميباشند .اطالعات مربوط به هر سطر شامل  4قسمت با عناوين «مشخصات اصلي»« ،شرايط
اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ميباشد.

در قسمت «مشخصات اصلي» ميتوان براي قانون مذکور فيلد «واحد مقدار» را تعيين نمود .اين پارامتر از جمله پارامترهايي است که به کمک آن ميتوان قوانين متفاوتي
تعريف نمود .به طور کلي براي هر قانون ،به کمک قسمتهاي «مقدار بزرگتر از» و «کمتر يا مساوي» ،محدوده مقدار (اختياري) قابل تعيين بوده ،همچنين امكان
تعريف قوانين متفاوت با استفاده از محدوده مقدار و گزينههاي قسمت «نتايج محاسبات» ميسر ميباشد .به عبارتي به ازاي شرايط تعريف شده براي هر قانون ،تركيبي
از گزينههاي موجود در قسمت «نتايج محاسبات» که عبارتند از« :درصد»« ،بهاي ثابت»« ،بهاي واحد»« ،بهاي واحد (مازاد ابتداي محدوده)»« ،بهاي بسته» و «بهاي
بسته (مازاد ابتداي محدوده)» ،به عنوان روش محاسبه بها در هر سطر قابل تعيين است .الزم به ذکر است ،در صورت استفاده از انواع حالتهاي بهاي واحد يا بهاي بسته
در نتايج محاسبات و يا در صورت تنظيم محدوده مقدار ،تعيين «واحد مقدار» الزامي است .همچنين فقط در صورت انتخاب گزينههاي «درصد» و ”بهاي واحد“ ،وضعيت
بها در سطر برگه فروش ”بهاي واحد“ ميباشد و در ساير موارد ”بهاي كل“ خواهد بود .همچنين با انتخاب گزينه «درصد» ،امکان تعيين مرجع بها نيز در اختيار کاربر قرار
ميگيرد .از طرفي هر سطر قانون به صورت اختياري ميتواند متعلق به گروههاي «همپوشان» بوده ،همچنين سطرها به طور مجزا ميتوانند به کمک گزينه «اين شرط
غير فعال است» غير فعال گردند.
در ادامه در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ميتوانيد اقدام به تعريف انواع شرايط براي قانون مذکور نماييد.
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همانطور که مشاهده ميکنيد در قسمت «شرايط اصلي» ،عالوه بر تعيين شرايط بر روي «انواع برگههاي فروش»« ،نوع کاال يا خدمت»« ،نوع فروش»« ،نحوه پرداخت»،
وضعيت نقدي يا اعتباري بودن نحوه پرداخت و نوع سطر برگه (تعيين نشده ،اصلي يا جنبي) ،به کمک گزينههاي اين المانها و بعضا عملگرهاي «مساوي» و «مخالف»،
ن تعريف محدوده براي «تاريخ»« ،کد کاال يا خدمت»« ،مرکز فروش» و «مبلغ» (به همراه تعيين مرجع بها براي مبلغ مورد نظر) جهت تعيين شرايط نيز وجود دارد.
امکا 

همچنين در قسمت «شرايط مشتري ،نماينده  »...عالوه بر تعيين شرايط بر روي مراکز «مشتري»« ،نماينده فروش»« ،بازارياب» و همچنين «طرف بدهکار» ،به کمک
عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف شرايطي بر روي گروههاي محاسباتي اين مراکز نيز وجود دارد.
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باالخره در قسمت «ساير شرايط» ،امکان تعريف شرط بر روي «شرايط تحويل»« ،کاالي مرکب» و «محل جغرافيايي» وجود دارد.

همانطور که گفته شد ،در پنجره «قوانين مکمل بهاي برگههاي فروش» ،پس از تعريف مشخصات عمومي و جزئيات هر قانون ،الزم است حساب و تفصيليهاي اصلي
قانون مذکور ،جهت استفاده در رخدادهاي مالي برگههاي فروش (همانند الگوهاي عمليات مالي فروش کاالها و خدمات) نيز تعيين گردند .بدين منظور با احضار پنجره
«تدوين يکي از حساب و تفصيليهاي قانون مکمل بها» ،ابتدا در قسمت «نوع فروش» ،ميتوان حساب را به تفکيک نوع فروش تعيين نمود .حال پس از انتخاب يکي از
گزينههاي «حساب و تفصيليهاي اصلي» يا «حساب و تفصيليهاي طرف حساب پورسانت» حساب مورد نياز را تعريف نماييد .در ادامه ميتوانيد تفصيليهاي مورد نياز
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را در محلهاي «تفصيلي  »1-5تعريف کنيد .الزم به ذکر است ،در صورت تمايل ميتوانيد به جاي تعيين اين تفصيليها به صورت دستي ،با انتخاب گزينههاي مربوط به
تفصيليهاي مشتري ،بازارياب فروش ،نماينده فروش و مرکز فروش در قسمت «تفصيليهاي مراکز» ،همچنين تفصيليهاي قرارداد ،طرف بدهکار و پرداختني پورسانت
در قسمت «ساير تفصيليها» ،ترتيبي دهيد که کد تفصيليهاي آنها که از سطرهاي برگههاي فروش قابل تشخيص ميباشند ،به طور خودکار در محلهاي تفصيلي  1تا
 5درج گردد .همچنين به منظور دريافت خطا به هنگام موجود نبودن تفصيليهاي انتخابي ،ميتوان از گزينه «خطا در صورت عدم وجود تفصيلي» استفاده نمود.

به طور مثال ،فرض کنيد ميخواهيد در صورتيکه خريد مشتريان شهرستان بيش از  20.000.000ريال باشد %2 ،روي کل مبلغ فاکتور به آنها تخفيف داده شود .بدين
منظور از منوي «تعريف (قانون)» ،گزينه «قوانين مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)« را انتخاب کنيد .پنجره «قوانين مکمل بهاي برگههاي فروش» باز ميشود .اگر
براي اولينبار ميخواهيد يک قانون مکمل بها تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .حال جهت تعريف يک قانون جديد ،آيکن «تعريف قانون مکمل بهاي جديد
( »)Insيعني را انتخاب کنيد و يا کليد  Insertصفحه کليد را فشار دهيد.

پنجره «تدوين يک قانون مکمل بهاي برگههاي فروش» مشاهده ميشود .از آنجا که تخفيف از نوع کسر ميباشد ،در اين پنجره ،در صفحه «مشخصات اصلي» ،در قسمت
«نوع قانون» ،گزينه «کسر» را انتخاب نموده ،سپس در قسمت «کد» و «نام» به ترتيب عدد « »1و عبارت «تخفيف  2درصد براي مشتريان شهرستان» را تايپ نماييد.
حال از آنجا که نياز به تعيين گزينههاي قسمتهاي «تکميلي» و «پيشفرض سطرها» نداريد ،بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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به اين ترتيب پنجره «تدوين يک قانون مکمل بهاي برگههاي فروش» مشاهده ميشود .حال جهت تعريف سطر جديدي براي قانون مذکور ،آيکن «افزودن سطر جديد
( »)Insيعني را انتخاب کنيد و يا کليد  Insertصفحه کليد را فشار دهيد. .

به اين ترتيب امکان تعريف يک قانون جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .جهت تدوين يک سطر جديد با استفاده از محاوره ،آيکن «اصالح سطر تحت
را انتخاب نماييد تا پنجره «تدوين يکي از شرايط و جزئيات محاسبه» مشاهده گردد .از آنجا که در اين مثال ميخواهيد
مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
ميزان تخفيف  %2باشد ،ابتدا در قسمت «نتايج محاسبات» ،گزينه «درصد» را انتخاب نموده ،سپس در کادر مقابل «درصد» عدد « »2را تايپ کنيد.
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حال بر روي عبارت «شرايط اصلي» کليک کنيد .در اين مثال ،از آنجا که ميخواهيد تخفيف مذکور براي محدوده مبلغ  20.000.000ريال به باال لحاظ گردد ،در قسمت
«محدوده شرط مبلغ از» ،عدد « »20.000.000را به عنوان ابتداي محدوده تايپ نماييد.

اکنون بر روي عبارت «شرايط مشتري ،نماينده  »...کليک کنيد .از آنجا که در اين مثال ،قرار است تخفيف تعيين شده براي «مشتريان شهرستان» منظور گردد ،در
قسمت «شرط بر روي مشتري» ،براي گروه محاسباتي گزينه مساوي را انتخاب نماييد .سپس با کليک بر روي آيکن «انتخاب گروه محاسباتي مشتري» يعني ،پنجره
گروههاي محاسباتي فروش را احضار نموده ،گروه محاسباتي «مشتريان شهرستان» را انتخاب کنيد .سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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اکنون در پنجره «تدوين يک قانون مکمل بهاي برگههاي فروش» ،جهت ذخيره تنظيمات انجام گرفته ،بر روي تکمه «ذخيره تغييرات انجام شده ( »)F2کليک نموده،
سپس بر روي آيکن « »Closeيعني کليک کنيد تا پنجره «تدوين يک قانون مکمل بهاي برگههاي فروش» بسته شود .حال در پنجره «قوانين مکمل بهاي
برگههاي فروش» ،در قسمت «حساب و تفصيليهاي قانون» ،با استفاده از آيکن «افزودن حساب و تفصيليهاي جديد ( »)Insيعني پنجره «تدوين يکي از حساب و
تفصيليهاي قانون مکمل بها» را احضار نموده ،پس از انتخاب گزينه «حساب و تفصيليهاي اصلي» ،حساب «تخفيف مشتريان» را به عنوان حساب اصلي انتخاب نماييد.

حال در قسمت «تفصيليهاي مراکز» ،گزينه «استفاده از تفصيلي مشتري» را تيک زده و محل درج آن را «تفصيلي  »1قرار دهيد ،همچنين گزينه «خطا در صورت عدم
وجود تفصيلي مرکز فروش» را تيک بزنيد ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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بدين ترتيب ،قانون « 2درصد تخفيف براي مشتريان شهرستان» را تعريف نموديد .حال در صورت احضار اين قانون هنگام تدوين برگههاي فروش ،چنانچه مشتري برگه،
يکي از مشتريان شهرستان بوده و مبلغ خريد اين مشتري از  20.000.000ريال به باال باشد 2 ،درصد تخفيف براي مشتري مذکور لحاظ ميگردد.
به طريق مشابه ميتوان ساير قوانين مکمل بهاي برگههاي فروش را با استفاده از شرايط مختلف تعريف نموده ،حساب و تفصيليهاي اصلي مربوط به آنها را مشخص نمود.

 27انواع قوانين قابل تعريف در قوانين مکمل بهاي برگههاي فروش کدامند؟
همانطور که گفته شد ،قوانين مکمل بهاي برگههاي فروش منجر به محاسبه و درج کسور و اضافات يا محاسبه پورسانت ميشوند .انواع قوانين قابل تعريف در اين قوانين
عبارتند از:
• كسر :مبلغ بدهكاري است كه از جمع قابل پرداخت فاكتور ميكاهد – مثل تخفيف

• اضافه :مبلغ بستانكاري است كه به جمع قابل پرداخت فاكتور اضافه ميكند – مثل عوارض
• بدهكار :مبلغي است که بدون نمايش در فاکتور فروش ،فقط از مبلغ دريافتني ميكاهد– مثل حسن انجام كار
• بستانكار :مبلغي است که بدون نمايش در فاکتور فروش ،فقط به مبلغ دريافتني اضافه ميكند– مثل سود ديرپرداخت
• پورسانت نماينده فروش ،بازارياب و انجام دهنده خدمات :مبالغ بدهکاري از جنس هزينههاي شرکت بوده که هر يک به حساب تعيين شده ميروند ،بدون آنکه تاثيري
بر مبلغ فاکتور داشته باشند.
• روند :حالت خاصي از كسر
وجه مشترک پورسانتها با سطرهاي بدهکار و بستانکار اين است که اين پارامترها هيچکدام در فاکتور بازنمايي نميشوند.
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 28مفهوم بهاي واحد (مازاد ابتداي محدوده) چيست؟
هنگام تعريف قوانين مربوط به بهاي کاالها يا خدمات مانند «تعرفه»« ،تغيير تعرفه» و «مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)» ،از جمله روشهاي محاسبه بها ،بهاي
واحد (مازاد ابتداي محدوده) است که با انتخاب گزينه «بهاي واحد (مازاد ابتداي محدوده)» در قسمت «نتايج محاسبات» فعال ميگردد .گزينه مذکور به همراه محدوده
مقدار که در قسمتهاي «مقدار بزرگتر از» و «کمتر يا مساوي» تعيين ميشود ،امکان تعريف بهاي پلکاني را در اختيار کاربر قرار ميدهد .الزم به ذکر است ،اين گزينه
به معناي تعيين بهاي واحد براي کاالهايي است که تعداد آنها از تعداد قيد شده در قسمت «مقدار بزرگتر از» بيشترباشد.
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد تعرفهاي براي کيبورد فراسو تعريف کنيد که بر اساس آن ،در صورت خريد کمتر از  20عدد ،قيمت  800.000ريال براي هر کيبورد
لحاظ شود و در صورتيکه بيش  20عدد خريداري شود ،براي کيبورد 21ام به بعد ،قيمت  750.000ريال منظور گردد .بدين منظور نياز به تعريف دو سطر تعرفه براي کاالي
مذکور ميباشد.

سطر اول براي خريد کمتر از  20عدد که در آن پس از انتخاب گزينه «بهاي واحد» از قسمت «نتايج محاسبات» ،اعداد « »20و « »800.000به ترتيب براي قسمتهاي
«کمتر يا مساوي» و «بهاي واحد» وارد ميگردد.
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حال براي سطر دوم که براي خريد بيش از  20عدد کيبورد ميباشد ،ابتدا از قسمت «نتايج محاسبات» ،گزينههاي «بهاي ثابت» و «بهاي واحد (مازاد ابتداي محدوده)»
را انتخاب کرده ،در قسمت «مقدار بزرگتر از» ،عدد « »20را تايپ نماييد .حال در کادرهاي مقابل «بهاي ثابت» و «بهاي واحد (مازاد ابتداي محدوده)» به ترتيب اعداد
«( »16.000.000براي تعداد کمتر از  20عدد) و «( »750.000براي کيبورد 21ام به بعد) را وارد نماييد.
به طريق مشابه ،ميتوان در قوانين «تغيير تعرفه» و «مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)» نيز ،از گزينه مذکور جهت تغيير بهاي سطرها و برگههاي فروش استفاده نمود.

 29نحوه تعيين قيمت به کمک بهاي بسته چگونه است؟
هنگام تعريف قوانيني مانند «تعرفه»« ،تغيير تعرفه» و «مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)» ،از جمله روشهاي محاسبه بها« ،بهاي بسته» ميباشد که با انتخاب
گزينه «بهاي بسته» در قسمت «نتيجه محاسبات» ،فعال ميگردد.
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در اين روش و به دنبال فعال کردن روش محاسبه بر حسب بسته ،فيلدهاي مربوطه که عبارتند از« :بسته – مقدار»« ،بها» و «روند» ،فعال ميگردند .به طور کلي هنگام
تعيين بها ،واحد کاال در واقع همان واحد انتخاب شده ميباشد .حال هر گاه بخواهيد روش محاسبه بها ،بر اساس بهاي بسته باشد ،به اين مفهوم است که محاسبه مبلغ بر
اساس بستههايي حاوي تعداد مشخصي از واحد کاال ،انجام شود .در اين صورت بايد در فيلد «بسته – مقدار» ،تعدادي از واحد کاال که براي هر بسته در نظر داريد را وارد
نماييد (به اين ترتيب تعداد وارد شده در فيلد «بسته – مقدار» ،نشان دهنده محتوي يک بسته است) .حال در فيلد «بها» ،بهاي مقرر شده براي هر بسته وارد ميگردد .در
قسمت «روند» که شامل گزينههاي «باال»« ،پايين» و «طبيعي» ميباشد ،نحوه روند نمودن تعداد کل وارد شده براي سطر را به نسبت تعداد درج شده براي هر بسته،
مشخص ميکند .به طور مثال اگر تعداد موجود در هر بسته را  5عدد در نظر بگيريد ،حال وقتي تعداد کل درج شده در سطر 18 ،وارد شود ،با انتخاب گزينه «باال» براي
روند ،سيستم اين تعداد را براي محاسبه بها 4« ،بسته» در نظر ميگيرد و اگر گزينه «پايين» انتخاب شده باشد 3« ،بسته» و در صورتيکه گزينه «طبيعي» انتخاب گردد ،به
حالت طبيعي روند ميکند ،يعني در اين مثال باز هم « 4بسته» در نظر گرفته ميشود .به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد براي «ماوس فراسو» مبلغ « 500.000ريال» را
براي بستههاي  5تايي تعريف نماييد .بدين منظور در پنجره محاوره تدوين يک سطر تعرفه ،پس از انتخاب «ماوس فراسو» ،به عنوان «کاال يا خدمت» و «عدد» به عنوان
«واحد مقدار» ،از گزينههاي قسمت «نتايج محاسبات»« ،بهاي بسته» را انتخاب نماييد .حال در کادر مقابل «بسته – مقدار» ،عدد « »5را وارد نموده ،عدد «»500.000
را نيز براي قسمت «بها» وارد نماييد .اکنون از گزينههاي قسمت «روند» ،گزينه مورد نظر را انتخاب نموده ،بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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 30مفهوم بهاي بسته (مازاد ابتداي محدوده) چيست؟
هنگام تعريف قوانين مربوط به بهاي کاالها يا خدمات مانند «تعرفه»« ،تغيير تعرفه» و «مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)» ،از جمله روشهاي محاسبه بها ،بهاي
بسته (مازاد ابتداي محدوده) است که با انتخاب گزينه «بهاي بسته (مازاد ابتداي محدوده)» در قسمت «نتايج محاسبات» فعال ميگردد .الزم به ذکر است ،به دنبال فعال
کردن روش محاسبه بها بر حسب بسته (مازاد ابتداي محدوده) ،فيلدهاي مربوطه که عبارتند از« :بسته (مازاد ابتداي محدوده) – مقدار»« ،بها» و «روند» ،فعال ميگردند.
به طور کلي هنگام تعيين بها ،واحد کاال در واقع همان واحد انتخاب شده ميباشد .حال هر گاه بخواهيد روش محاسبه بها ،بر اساس بهاي بسته باشد ،به اين مفهوم است
که محاسبه مبلغ بر اساس بستههايي حاوي تعداد مشخصي از واحد کاال ،انجام شود .به اين ترتيب گزينههاي مذکور به همراه محدوده مقدار که در قسمتهاي «مقدار
بزرگتر از» و «کمتر يا مساوي» تعيين ميشود ،امکان تعريف بهاي پلکاني را در اختيار کاربر قرار ميدهد .الزم به ذکر است ،اين گزينه به معناي تعيين بهاي هر بسته از
کاالهايي است که تعداد آنها از تعداد قيد شده در قسمت «مقدار بزرگتر از» بيشترباشد.
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد تعرفهاي براي ماوس فراسو تعريف کنيد که بر اساس آن ،در صورت خريد کمتر از  50عدد ،قيمت  100.000ريال براي هر ماوس
لحاظ شود و در صورتيکه بيش از  50عدد خريداري شود ،از ماوس 50ام به بعد ،براي هر بسته  5عددي ماوس ،قيمت  450.000ريال منظور گردد .بدين منظور نياز به
تعريف دو سطر تعرفه براي کاالي مذکور ميباشد.

سطر اول براي خريد کمتر از  50عدد که در آن پس از انتخاب گزينه «بهاي واحد» از قسمت «نتايج محاسبات» ،اعداد « »50و « »100.000به ترتيب براي قسمتهاي
«کمتر يا مساوي» و «بهاي واحد» وارد ميگردد.
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حال براي سطر دوم که براي خريد بيش از  50عدد ماوس ميباشد ،ابتدا از قسمت «نتايج محاسبات» ،گزينههاي «بهاي ثابت» و «بهاي بسته (مازاد ابتداي محدوده)» را
انتخاب کرده ،در قسمت «مقدار بزرگتر از» ،عدد « »50را تايپ نماييد .حال در کادرهاي مقابل «بهاي ثابت»« ،بسته (مازاد ابتداي محدوده) – مقدار» و «بها» به ترتيب
اعداد «( »5.000.000براي تعداد کمتر از  50عدد)( »5« ،تعداد هر بسته براي ماوس 51ام به بعد) و «( »450.000براي ماوس 51ام به بعد به ازاي هر بسته  5عددي) را
وارد نماييد .اکنون در قسمت «روند» با انتخاب يکي از گزينههاي «باال»« ،پايين» و «طبيعي» ،نحوه روند نمودن تعداد کل وارد شده براي سطر را به نسبت تعداد درج
شده براي هر بسته ،مشخص نماييد.
به طريق مشابه ،ميتوان در قوانين «تغيير تعرفه» و «مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت) نيز ،از گزينه مذکور جهت تغيير بهاي سطرها و برگههاي فروش استفاده نمود.
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 31مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟
مراجع بها در واقع مراجعي هستند که قرار است ،به انتخاب کاربر ،محاسبه هر قانون بر روي آنها انجام گيرد .اين مراجع در قوانين مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)
کاربرد داشته و به طور کلي در کسور و اضافاتي که به صورت درصد محاسبه ميشوند قابل استفاده ميباشند .مراجع بها داراي دو حالت ثابت هستند که عبارتند از« :بهاي
کل سطرهاي اصلي فاکتور» و «بهاي سطرهايي که شرايط تعيين شده را برآورده کردهاند» .به جز اين دو حالت ثابت 8 ،حالت متغير نيز توسط کاربر قابل تعريف ميباشند.
الزم به ذکر است ،در هر قانون مکمل بها ،ميتوان تعيين کرد که بهاي حاصل از آن در کداميک از مراجع متغير  8گانه تاثير داشته باشد .در ضمن بهاي کل سطرهاي
اصلي همواره در تمام مراجع تاثير دارد.
اکنون به منظور درک بهتر مطلب ،به مثال زير توجه کنيد:
ت نمايندگان فروش را گاهي بعد از کسر تخفيف و گاهي قبل از کسر تخفيف محاسبه نماييد .به طور مثال در نظر بگيريد فاکتوري به مبلغ
فرض کنيد ميخواهيد پورسان 
 1.000.000ريال صادر نمودهايد ،بطوريکه براي فاکتور مذکور  %2تخفيف و  %3پورسانت نماينده فروش در نظر گرفته شده است .همانطور که گفته شد ،اين پورسانت
ميتواند بعد يا قبل از محاسبه تخفيف ،محاسبه گردد .به عبارتي حالت اول شرايطي است که ميخواهيد پورسانت نماينده فروش ،با در نظر گرفتن  %2تخفيف و در واقع بر
روي مبلغ فاکتور پس از کسر تخفيف محاسبه گردد (در اين صورت در اين مثال ،مبلغ آن  29.400ريال ميباشد) .حالت دوم زماني است که ميخواهيد پورسانت نماينده
فروش بدون در نظر گرفتن  %2تخفيف محاسبه گردد (در اين صورت در اين مثال ،مبلغ آن  30.000ريال ميباشد) .هر دو حالت فوق را با استفاده از مرجع بها ميتوانيد
در قوانين تعريف نماييد .بدين منظور ابتدا قانوني جهت محاسبه تخفيف تعريف کنيد .براي تعريف اين قانون ،از منوي «تعريف (قانون)» گزينه «قوانين مکمل بها (کسور،
اضافات و پورسانت)» را انتخاب نموده ،پس از انتخاب گزينه «کسر» براي «نوع قانون» ،عبارت «تخفيف  »%2را براي نام قانون تايپ کنيد.

حال از آنجا که براي حالت اول ،نياز به نگهداري مبلغ فاکتور پس از کسر تخفيف ميباشد ،بر روي عبارت «تکميلي» کليک کرده ،در قسمت «مراجع بهاي تحت تاثير»،
يکي از مراجع تعريف شده (در اين مثال« ،مرجع بهاي  )»3را به دلخواه انتخاب نماييد.
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اکنون در سطرهاي قانون مذکور ،ابتدا به کمک آيکن «افزودن سطر جديد» يعني سطري ايجاد نماييد .سپس در قسمت «مشخصات اصلي» اين سطر ،پس از انتخاب
گزينه «درصد» براي قسمت «نتايج محاسبات» ،عدد « »2را در کادر مقابل «درصد» تايپ نموده و تصويب کنيد.

با انجام اين مراحل قانون «تخفيف  »%2را تعريف نموديد .حال در صورت استفاده از اين قانون در هر فاکتور ،مبلغ فاکتور پس از کسر  %2تخفيف ،به «مرجع بهاي »3
اختصاص داده ميشود .در اين صورت ميتوانيد هنگام تعريف قانون محاسبه پورسانت براي حالت اول (محاسبه پورسانت با در نظر گرفتن تخفيف) از اين مرجع بها استفاده
نماييد .اکنون در نظر بگيريد ميخواهيد قانون پورسانتي براي حالت اول تعريف نماييد که به کمک آن ،درصد پورسانت بر روي مبلغ فاکتور پس از کسر تخفيف محاسبه
گردد .جهت تعريف قانون مذکور ،از منوي «تعريف (قانون)» ،گزينه «قوانين مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)» را انتخاب نموده ،پس از انتخاب گزينه «پورسانت
نماينده» براي نوع قانون ،عبارت «نمايندگان معمولي» را براي نام قانون تايپ نماييد.

اکنون در سطرهاي قانون مذکور ،ابتدا به کمک آيکن «افزودن سطر جديد» يعني سطري ايجاد نموده ،در قسمت «مشخصات اصلي» آن ،پس از انتخاب گزينه
«درصد» براي قسمت «نتايج محاسبات» ،عدد « »3را در کادر مقابل «درصد» تايپ نماييد .حال از آنجا که ميخواهيد براي اين قانون ،محاسبه پورسانت با در نظر گرفتن
 %2تخفيف انجام گيرد و با توجه به اينکه هنگام تعريف قانون تخفيف  ،%2مبلغ فاکتور پس از کسر تخفيف را به مرجع بهاي  3اختصاص دادهايد ،در اين مرحله در قسمت
مرجع بها (محاسبه درصد) ،گزينه مرجع بها  3را انتخاب نماييد.
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به اين ترتيب مراحل تعريف قانون پورسانتي براي حالت اول به پايان رسيد .حال قانون پورسانت ديگري براي حالت دوم تعريف کنيد که به کمک آن ،محاسبه پورسانت
بدون در نظر گرفتن مبلغ تخفيف امکان پذير باشد .بدين منظور به طريق مشابه از منوي «تعريف (قانون)» ،گزينه «قوانين مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)» را
انتخاب نموده ،پس از انتخاب گزينه «پورسانت نماينده» براي نوع قانون ،عبارت «نمايندگان فعال» را براي نام قانون تايپ نماييد.

اکنون در سطرهاي قانون مذکور ،پس از ايجاد سطر جديد ،در قسمت مشخصات اصلي ،گزينه «درصد» را براي «نتايج محاسبات» انتخاب نموده ،سپس عدد « »3را در
کادر مقابل «درصد» تايپ نماييد .الزم به ذکر است ،از آنجا که براي اين سطر ميخواهيد محاسبه پورسانت بدون در نظر گرفتن  %2تخفيف انجام گيرد ،نياز به تغيير
گزينه انتخاب شده براي مرجع بها (محاسبه درصد) نميباشد .به خاطر داشته باشيد ،جهت تکميل عمليات تعريف قوانين تخفيف و پورسانتهاي مذکور ،الزم است پس از
ذخيره سطرها ،حساب و تفصيليهاي مورد نياز براي اين قوانين را نيز تعريف نماييد.
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به اين ترتيب با انجام اين مراحل قوانين تخفيف و پورسانتهاي مورد نظر را تعريف نموديد .حال پس از محاسبه کسور و اضافات فاکتور (محاسبه تخفيف  ،)%2هنگاميکه
ميخواهيد پورسانتها را محاسبه کنيد ،امکان انتخاب هر يک از دو قانون تعريف شده (پورسانت نمايندگان فعال و نمايندگان معمولي) وجود دارد.

به عبارتي همانطور که مشاهده ميکنيد ،در اين مثال براي محاسبه پورسانت فاکتوري به مبلغ  1.000.000ريال ،اگر قانون اول را انتخاب کنيد ،مبلغ پورسانت با در نظر
گرفتن تخفيف محاسبه شده و  29.400ريال ميباشد .و در صورت انتخاب قانون دوم ،مبلغ پورسانت بدون در نظر گرفتن تخفيف ،محاسبه شده و  30.000ريال ميباشد..
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 32قوانين مکمل کاالها و خدمات در برگههاي فروش چه کاربردي دارند و چگونه تعريف ميشوند؟
قوانين مکمل کاالها و خدمات با بررسي محتويات برگههاي فروش ،بر اساس شرايط فروش ،به تشخيص و درج سطرهاي اضافي (تکميلي) پرداخته ،به عبارتي قوانين
مذکور ،سطرهاي برگه را از نظر کاالها و خدمات اصلي و جنبي (رايگان) تکميل مينمايند .به اين ترتيب هر قانون مکمل کاالها و خدمات ،منجر به افزوده شدن مقدار
مشخصي از کاالها يا خدمات يا تعداد مشخصي از مجموعه کاالها يا خدمات خواهد شد .استفاده از اين قوانين با يك دستور صريح توسط كاربر انجام ميشود .به اين
ترتيب فهرست قوانيني كه با شرايط فروش منطبق باشند به اطالع كاربر ميرسد .كاربر قوانين موردنظر را انتخاب کرده ،در نهايت كاالها يا خدمات حاصله از اين قوانين
در سطرهاي اصلي يا جنبي درج خواهند شد .همچنين هر قانون داراي يك متن يادداشت است كه همانند شرحهاي پارامتري تهيه ميگردد .الزم به ذکر است ،از همين
قوانين ميتوان فقط براي درج يادداشت در برگه مقصد نيز استفاده نمود .در نهايت قوانين مذکور ميتوانند منجر به افزوده شدن سطرهاي اصلي يا جنبي يا درج يك متن
در انتهاي يادداشت برگه شوند.
قوانين مکمل کاالها و خدمات ،به صورت فهرستي تعريف شده و هر قانون هنگام تعريف ،شامل  6قسمت با عناوين «مشخصات اصلي»« ،نتيجه اعمال قانون»« ،شرايط
اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده « ،»...ساير شرايط» و «يادداشت» ميباشد.

براي هر قانون مکمل کاالها و خدمات ،در قسمت «مشخصات اصلي» ابتدا بايد از بين گزينههاي «تاثير اعمال قانون» که عبارتند از «درج سطر(هاي) جنبي»« ،درج
سطر(هاي) جنبي (بدون ظهور در فرم نهايي)»« ،درج سطر (هاي) اصلي» و «افزودن متن به يادداشت» ،گزينهاي انتخاب گردد .الزم به ذکر است با انتخاب هر يک از دو
گزينه «درج سطر(هاي) جنبي» و «درج سطر(هاي) جنبي (بدون ظهور در فرم نهايي)» ،امکان انتخاب نوع رخداد براي اين سطرها نيز در اختيار کاربر قرار خواهد گرفت.
حال «کد» و «نام» را وارد کرده ،در صورت نياز ميتوان براي قانون مذکور «نام التين» (براي گزارشهاي دو زبانه) و محدوده تاريخ تعيين نمود .همچنين در قسمت
«وضعيت» ،نحوه نمايش قانون ،هنگام احضار در برگههاي فروش قابل تعيين ميباشد .از طرفي با استفاده از گزينه «اين قانون غير فعال است» ،ميتوان اقدام به غير
فعال نمودن يک قانون نمود كه در اين صورت قانون مذکور در ليست قوانين احضار شده در برگههاي فروش ،قابل مشاهده نخواهد بود .الزم به ذکر است ،در اين قسمت
تعيين سه فيلد «نوع قانون»« ،کد» و «نام» براي تعريف هر قانون الزامي است .ساير موارد اختياري بوده و کاربر در صورت لزوم ميتواند اطالعات آنها را وارد نمايد.
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در قسمت «نتيجه اعمال قانون» با انتخاب هر يک از گزينههاي «نتيجه اعمال قانون» که عبارتند از« :مقداري از يک کاالي مشخص»« ،مقداري کاال به ازاي هر بسته»،
«تعدادي از يک مجموعه کاال»« ،تعدادي از يک مجموعه به ازاي هر بسته»« ،مقداري از همان كااليي كه با شرايط منطبق بوده» و يا «درصدي از همان كااليي كه با
شرايط منطبق بوده» ،ساير فيلدهاي «کاالي نتيجه»« ،واحد مقدار نتيجه»« ،مجموعه کاالي نتيجه»« ،مقدار کاال يا تعداد نتيجه»« ،مقدار بسته»« ،درصد»« ،نحوه روند
کردن نتيجه» و «واحد محدوده مقدار و بسته» ،بر حسب نياز ،فعال شده و بايد تکميل گردند .همچنين به منظور درج عبارتهايي به عنوان مالحظات در سطرهاي نتيجه
و يا يادداشت برگه ،ميتوان عبارتهاي مذکور را در کادرهاي مقابل «مالحظات در سطرهاي نتيجه» و «متن نتيجه (يادداشت برگه)» وارد نمود.
از طرفي در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ميتوان اقدام به تعريف انواع شرايط براي قانون مذکور نمود.

همانطور که مشاهده ميکنيد در قسمت «شرايط اصلي» ،عالوه بر تعيين شرايط بر روي «انواع برگههاي فروش»« ،نوع کاال يا خدمت»« ،واحد پول (ارز)»« ،نوع فروش»،
«نحوه پرداخت» ،وضعيت نقدي يا اعتباري بودن نحوه پرداخت و نوع سطر برگه (تعيين نشده ،اصلي يا جنبي) ،به کمک گزينههاي اين المانها و بعضا عملگرهاي
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ن تعريف محدوده براي «کد کاال يا خدمت»« ،مرکز فروش» و «مبلغ» جهت تعيين شرايط نيز وجود دارد.
«مساوي» و «مخالف» ،امکا 

همچنين در قسمت «شرايط مشتري ،نماينده  »...عالوه بر تعيين شرايط بر روي مراکز «مشتري»« ،نماينده فروش»« ،بازارياب» و همچنين «طرف بدهکار» ،به کمک
عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف شرايطي بر روي گروههاي محاسباتي اين مراکز نيز وجود دارد.

باالخره در قسمت «ساير شرايط» ،امکان تعريف شرط بر روي «شرايط تحويل»« ،کاالي مرکب» و «محل جغرافيايي» وجود دارد .در ادامه ميتوانيد از قسمت
«يادداشت» ،به منظور تعريف يادداشت براي تعرفه مذکور استفاده کنيد.
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به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد در ازاي خريد هر  100عدد کاال 1،واحد از مجموعه کاالي «مجموعه جايزه» به عنوان جايزه و به صورت رايگان به مشتري تحويل
شده همچنين در فرم نهايي برگه نيز درج گردد .بدين منظور از منوي «تعريف (قانون)» ،گزينه «قوانين مکمل کاالها و خدمات برگههاي فروش» را انتخاب کنيد.
پنجره «قوانين مکمل کاالها و خدمات برگههاي فروش» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک قانون مکمل کاالها و خدمات ،تدوين نماييد ،صفحه مذکور خالي
ميباشد .حال جهت تعريف يک قانون جديد ،آيکن «تعريف قانون جديد ( »)Insيعني را انتخاب کنيد و يا کليد  Insertصفحه کليد را فشار دهيد.

به اين ترتيب امکان تعريف يک قانون جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .جهت تدوين قانون جديد با استفاده از محاوره ،از آيکن «اصالح قانون تحت
مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني را انتخاب نماييد .پنجره «تدوين يک قانون مکمل کاالها و خدمات برگههاي فروش» مشاهده ميشود .در اين پنجره،
در قسمت «مشخصات اصلي» ،گزينه «درج سطر(هاي) جنبي» و «جايزه» را به عنوان «تاثير اعمال قانون» انتخاب نماييد .سپس در قسمت «کد» و «نام» به ترتيب
عدد « »10و عبارت «جايزه ويژه» را تايپ کنيد.
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حال بر روي عبارت «نتيجه اعمال قانون» ،کليک نموده ،گزينه «تعدادي از يک مجموعه به ازاي هر بسته» را انتخاب نماييد .در اين مثال ،در واقع ميخواهيد به ازاي
هر بسته  100تايي ،تعداد  1واحد از مجموعه کاالي «مجموعه جايزه» را در سطرهاي جنبي برگههاي فروش درج نماييد .بنابراين ،در قسمت «مجموعه کاالي نتيجه»،
مجموعه مورد نظر (در اين مثال مجموعه جايزه) را انتخاب نموده ،در قسمت «مقدار کاال يا تعداد مجموعه» ،عدد « ،»1و در قسمت «مقدار بسته» ،عدد  100را تايپ
نماييد .حال چون واحد کاال عدد بوده و بستهها حاوي تعداد مشخصي از واحد کاال ميباشد ،در کادر مقابل «واحد محدوده مقدار بسته»« ،عدد» را انتخاب نماييد .از آنجا
که در اين مثال نياز به تعيين شرايط براي قانون مذکور نداريد ،بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

با انجام اين مراحل ،قانون «جايزه ويژه» تعريف گرديد .حال هنگام احضار اين قانون در برگههاي فروش ،در ازاي هر  100عدد کاال 1 ،واحد از مجموعه کاالي «مجموعه
جايزه» به سطرهاي جنبي برگه افزوده ميشود.
به طريق مشابه ميتوانيد ساير قوانين مکمل کاالها و خدمات را با استفاده از شرايط مختلف تعريف نماييد.
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 33انواع نتايج اعمال قوانين مکمل کاالها و خدمات کدامند؟
همانطور که گفته شد ،قوانين مكمل كاالها و خدمات برگههاي فروش ،با بررسي محتويات برگههاي فروش ،سطرهاي برگه را از نظر كاالها و خدمات اصلي و جنبي
(رايگان) تكميل ميكنند .به عبارتي اين قوانين برحسب شرايط مورد بحث ،كاال و خدماتي را (براي فروش يا رايگان) به برگه اضافه ميكنند.

بدين منظور هر قانون ميتواند منجر به افزوده شدن «مقداري از يک کاالي مشخص»« ،مقداري کاال به ازاي هر بسته»« ،تعدادي از يک مجموعه کاال»« ،تعدادي از
يک مجموعه به ازاي هر بسته»« ،مقداري از همان كااليي كه با شرايط منطبق بوده» و يا «درصدي از همان كااليي كه با شرايط منطبق بوده» گردد .الزم به ذکر است،
در صورت انتخاب يکي از گزينههاي «مقداري از يک کاالي مشخص» يا «تعدادي از يک مجموعه کاال» ،بايد فيلدهاي «کاالي نتيجه» يا «مجموعه کاالي نتيجه» را
به همراه «مقدار کاال يا تعداد نتيجه» وارد نماييد .همچنين در صورت انتخاب گزينههاي «مقداري کاال به ازاي هر بسته» يا «تعدادي از يک مجموعه به ازاي هر بسته»
عالوه بر فيلدهاي حالت قبل ،بايد فيلدهاي «مقدار بسته» و «واحد محدوده مقدار و بسته» را نيز تکميل کنيد .از طرفي در صورت انتخاب يکي از دو گزينه آخر ،بر حسب
انتخاب مذکور ،بايد يکي از فيلدهاي «مقدار کاال يا تعداد مجموعه» يا «درصد» را وارد نماييد ،در اين حالت کااليي که قرار است در اثر قانون مذکور به سطرهاي اصلي
يا جنبي اضافه شود ،در شرايط قانون تعيين ميگردد.
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به طور کلي استفاده از اين قوانين با يك دستور صريح توسط كاربر انجام ميشود .به اين مفهوم که کاربر در صفحه ويرايش برگههاي فروش ،با انتخاب گزينه «قوانين
مکمل کاال و خدمات» ،از آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني  ،فهرستي از قوانين تعريف شده كه با شرايط فروش منطبق ميباشند را مشاهده نموده،
قوانين مورد نظر را انتخاب مينمايد .به اين ترتيب كاالها يا خدمات حاصله از اين قوانين ،در سطرهاي اصلي يا جنبي درج خواهند شد .به خاطر داشته باشيد ،در صورت
اضافه شدن کاالها يا خدمات در سطرهاي اصلي ،مانند ساير رخدادهاي درج شده در سطر اصلي برگه ،نياز به تعيين بها ميباشد.

 34کاربرد گروههاي کسور و اضافات برگههاي فروش چيست و چگونه تعريف ميشوند؟
گروههاي کسور و اضافات برگههاي فروش ،گروههاي قابل تعريف در سيستم هستند که حاوي سرجمع مبالغ برخي از سطرهاي کسور و اضافات در فرم نهايي برگههاي
فروش ميباشند .به عبارتي براي ساده شدن فرم نهايي برگههاي فروش ،يا براي مخفي کردن جزئيات محاسبه مبالغ کسر يا اضافه ،ميتوان سرجمع مبالغ برخي از
سطرهاي کسور و اضافات را تحت عنوان «گروه کسور و اضافات» و با عناوين دلخواه ،در فرم نهايي برگههاي فروش بازنمايي يا چاپ نمود.
جهت تعريف يک گروه کسور و اضافات جديد ،از منوي «تعريف (قانون)» ،گزينه «اسامي گروههاي کسور و اضافات» را انتخاب کنيد.

پنجره «اسامي گروههاي کسور و اضافات» باز ميشود .در اين پنجره همانطور که مشاهده ميکنيد ،گروههاي کسور و اضافات به صورت پيشفرض تعريف شدهاند .در اين
پنجره ميتوان «نام» پيشفرض تعريف شده را به عبارت مورد نظر تغيير داد .براي نمونه گروههاي «تخفيف»« ،عوارض» و «هزينههاي جانبي» در سيستم تعريف گرديده
است ،البته الزم به ذکر است ،در صورت نياز ميتوانيد اسامي اين گروهها را نيز تغيير دهيد .حال به طور مثال جهت تغيير نام «گروه  »4به عبارت «تخفيف آشنايان» ،بر
روي عبارت «گروه  »4در فيلد «نام» کليک نموده و کليد « »Enterصفحه کليد را فشار دهيد تا در حالت درج قرار گيرد .اکنون نام مورد نظر (در اين مثال« ،تخفيف
آشنايان») را تايپ نموده ،سپس کليد « »Enterصفحه کليد را فشار دهيد تا نام مذکور تاييد گردد.
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به طريق مشابه ميتوانيد ساير اسامي تعريف شده را به عبارت مورد نظر تغيير دهيد.
حال به منظور استفاده از اين گروهها ،از آنجا که كسور و اضافات تعريف شده در قوانين مکمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت) ،ميتوانند داراي گروههاي اختصاصي باشند،
هنگام تعريف اين قوانين ميتوان هر دسته از کسور يا اضافات را به گروه خاصي نسبت داد .در اين صورت هر يک از اين کسور يا اضافات در فرم نهايي برگه به صورت
جداگانه مشاهده نميگردد ،بلکه سرجمع مبالغ تمامي اقالمي كه گروه مشترك دارند ،در يك سطر و تحت عنوان گروه مذکور بازنمايي خواهند شد.

 35کاربرد گروههاي همپوشان چيست و چگونه تعريف ميشوند؟
هنگام تعريف قوانين براي محاسبه مثال تخفيفات ،ممكن است براي تعدادي از تخفيفهايي كه به يك كاال يا يك برگه فروش نسبت داده ميشوند ،محدوديتي در نظر
گرفته شود؛ به اين شكل كه مقرر گردد از بين تعدادي تخفيف ،فقط بيشترين آنها به كاال يا برگه نسبت داده شود .به اين منظور گروههاي هم پوشان تعريف ميگردد
و تخفيفهايي كه قرار است اين حالت را داشته باشند ،به اين گروهها نسبت داده ميشوند .همانطور که گفته شد ،از هر گروه فقط يک مبلغ لحاظ خواهد شد که همان
بزرگترين مبلغ است .الزم به ذکر است ،اين تخفيفها هم در قوانين «تغيير تعرفه» و هم در قوانين «مكمل بها (کسور ،اضافات و پورسانت)» قابل تعريف ميباشند.
گروههاي همپوشان در ساختاري فهرستي تعريف ميشوند .اين گروهها داراي «کد» و «نام» بوده و ميتوانند شامل مواردي مانند «پورسانت همکار»« ،تخفيف عادي»،
«تخفيف خريدهاي عمده» و...باشند .به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد يک گروه همپوشان با نام «پورسانت همکار» و با کد « ،»801تعريف نماييد .بدين منظور جهت
تعريف يک گروه همپوشان جديد ،از منوي «تعريف (قانون)» گزينه «گروههاي همپوشان» را انتخاب کنيد .پنجره «گروههاي همپوشان» باز ميشود .اگر براي اولينبار
ميخواهيد يک گروه همپوشان تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .جهت تعريف يک گروه همپوشان جديد ،آيکن «افزودن گروه جديد ( »)Insيعني را انتخاب
کنيد و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
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به اين ترتيب امکان تعريف يک گروه همپوشان جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .حال «کد» و «نام» مورد نظر (در اين مثال ،عدد « »801و عبارت
«پورسانت همکار») را در فيلدهاي مربوطه وارد نماييد .درج اين دو فيلد براي تعريف يک گروه همپوشان ،الزامي است .الزم به ذکر است ،جهت تعريف و يا اصالح يک
استفاده نمود .به اين ترتيب در پنجره
گروه همپوشان جديد با استفاده از محاوره ،ميتوان از آيکن «اصالح گروه تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
ظاهر شده «تدوين يک گروه همپوشان» ،پس از درج «کد» و «نام» مورد نظر ،در صورت تمايل ميتوانيد «نام ديگر (التين)» (براي گزارشهاي دوزبانه) و «يادداشت»
را وارد کرده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.

به طريق مشابه ميتوانيد ساير گروههاي همپوشان را تعريف نماييد.
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 36قوانين شرح رخدادهاي فروش چه هستند و به چه کار ميآيند؟
گاهي هنگام تنظيم برگههاي فروش (فاکتور و صورتحساب برگشت از فروش) ،به منظور سرعت بخشيدن به تنظيم برگهها ،همچنين استفاده از شرح عمليات مشابه براي
رخدادهاي مشخص ،نياز به تعريف قوانيني براي شرح رخدادهاي اين برگهها داريد .اين قوانين همانند قوانين شرح رخدادهاي انبار شامل عبارتهاي قابل جايگزيني هستند
که با استفاده از پارامترهاي تعريف شده براي هر سطر تکميل گرديده و هنگام تنظيم برگههاي فروش (فاکتور و صورتحساب برگشت از فروش) ،در فيلد شرح عمليات
قابل فراخواني و درج ميباشند .الزم به ذکر است ،شرح مذکور در صورت نياز ،قابل تغيير نيز ميباشد.
قوانين شرح رخدادهاي فروش ،به صورت فهرستي تعريف شده و هر قانون هنگام تعريف شامل  4قسمت با عناوين «مشخصات اصلي»« ،شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري،
نماينده  »...و «ساير شرايط» ميباشد.

در قسمت «مشخصات اصلي» ،پس از انتخاب يکي از گزينههاي «فروش» يا «برگشت فروش» به عنوان نوع رخداد مالي« ،کد» و «نام» قانون مذکور و در صورت تمايل
«نام التين» (براي گزارشهاي دو زبانه) را وارد نماييد .حال در کادر مقابل «شرح رخداد» ،عبارت مورد نظر جهت استفاده در شرح رخدادهاي برگههاي فروش را تايپ
کنيد .الزم به ذکر است ،جهت درج شرح رخداد با توجه به پارامترهاي مورد استفاده و مقادير آنها در رخداد مربوطه ،ميتوانيد با استفاده از آيکن «تعيين پارامترهاي شرح»
يعني  ،پارامترهاي موجود در سيستم را مشاهده نموده و با استفاده از آنها ،عبارت مورد نظر خود را تکميل نماييد.
از طرفي در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ميتوانيد اقدام به تعريف انواع شرايط براي قانون مذکور نماييد.
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همانطور که مشاهده ميکنيد در قسمت «شرايط اصلي» ،عالوه بر تعيين شرايط بر روي «نوع کاال يا خدمت»« ،نوع فروش»« ،نحوه پرداخت» و وضعيت نقدي يا
اعتباري بودن نحوه پرداخت به کمک گزينههاي اين المانها و بعضا عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف محدوده براي «مرکز فروش» جهت تعيين شرايط
نيز وجود دارد.

همچنين در قسمت «شرايط مشتري ،نماينده  »...عالوه بر تعيين شرايط بر روي مراکز «مشتري»« ،نماينده فروش»« ،بازارياب» و همچنين «طرف بدهکار» ،به کمک
عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف شرايطي بر روي گروههاي محاسباتي اين مراکز نيز وجود دارد.

باالخره در قسمت «ساير شرايط» ،امکان تعريف شرط بر روي «شرايط تحويل»« ،کاالي مرکب» و «محل جغرافيايي» وجود دارد.
شايان ذکر است ،هنگام تدوين اين برگههاي فروش ،پس از تکميل سطر رخدادها ،ميتوانيد در فيلد «شرح عمليات» با استفاده از آيکن  ،شرح آماده شده توسط قوانين
شرح رخدادهاي فروش را مالحظه نموده و از آن استفاده نماييد.
به طور مثال فرض کنيد قانوني براي شرح رخدادهاي فروش داخلي نياز داريد که بر اساس آن ميخواهيد اين قانون با توجه به پارامترهاي مورد استفاده براي فروش مذکور
و مقادير آنها ،شرحي ايجاد نمايد تا در قسمت شرح عمليات جهت انتخاب در دسترس باشد .مثال هنگام فروش داخلي  10عدد کيبورد  Microsoftتوسط دفتر مرکزي
به شرکت آلفا ،در هنگام درج شرح عمليات ،عبارت «فروش داخلي  10عدد کيبورد  Microsoftتوسط دفتر مرکزي به شرکت آلفا» قابل انتخاب باشد.
در اين مثال همانطور که مشاهده ميکنيد ،پارامترهاي نام نوع فروش (فروش داخلي) ،مقدار فروش( ،)10نام واحد اصلي (عدد) ،نام کاال (کيبود  ،)Microsoftنام مرکز
فروش (دفتر مرکزي) و مشتري (شرکت آلفا) ،در اين شرح مورد استفاده قرار گرفته است .جهت تعريف شرح رخداد مذکور ،از منوي «تعريف (قانون)» ،گزينه «قوانين
شرح رخدادهاي فروش» را انتخاب کنيد.
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پنجره «قوانين شرح رخدادهاي فروش» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک قانون شرح رخداد تدوين نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد.

را انتخاب کنيد و يا کليد  Insertصفحه کليد را فشار دهيد .به اين ترتيب امکان
حال جهت تعريف يک قانون جديد ،آيکن «افزودن قانون جديد ( »)Insيعني
تعريف يک قانون جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .جهت تدوين قانون جديد با استفاده از محاوره ،آيکن «اصالح قانون تحت مکاننما با محاوره
را انتخاب نماييد.
( »)Shift+Enterيعني

پنجره «قانون شرح رخدادهاي مالي فروش» مشاهده ميشود .در اين پنجره ،پس از انتخاب گزينه «فروش» در کادر مقابل «نوع» ،در قسمت «کد» و «نام» به ترتيب
عدد « »10و عبارت «شرح رخدادهاي فروش داخلي» را وارد نماييد .حال در قسمت «شرح رخداد» بر روي آيکن «تعيين پارامترهاي شرح» يعني کليک کنيد.
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در پنجره «تعيين شرح» ،پارامترهاي موجود در سيستم مشاهده ميگردد .در اين مثال ،ابتدا «نام نوع فروش» بايد انتخاب گردد ،گزينه «نام نوع فروش» زيرمجموعه «ساير
مشخصات برگه» ميباشد .بر روي گزينه «ساير مشخصات برگه» کليک نموده ،سپس بر روي تکمه « »+کنار «ساير مشخصات برگه» کليک کنيد يا کليد  +صفحه کليد
را فشار دهيد تا گزينههاي زيرمجموعه آن مشاهده گردد ،سپس بر روي گزينه «نام نوع فروش» کليک کنيد .جهت درج کد مورد نظر در قسمت مربوطه ،بر روي تکمه
«درج کد تحت مکاننماي درخت در شرح» کليک کنيد.
سپس به طريق مشابه بقيه فيلدهاي مورد نياز («واحد مقدار»« ،نام کاال»« ،نام مرکز فروش» و «نام مرکز مشتري») را براي شرح مذکور انتخاب کرده ،در قسمت «شرح»
درج نماييد .عبارتهاي ثابت «توسط» و «به» را نيز در محل مورد نظر خود تايپ کنيد .حال بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.

حال از آنجا که در اين مثال ،ميخواهيد شرح مذکور براي برگههاي فروشي که نوع فروش آنها «فروش داخلي» ميباشد ،مورد استفاده قرار گيرد ،در صفحه «شرايط
اصلي» ،در قسمت «شرط (نوع فروش)» ،گزينه «مساوي» را انتخاب نموده و با استفاده از آيکن «انتخاب نوع فروش» يعني  ،فهرست انواع فروش را احضار نماييد.
حال گزينه «فروش داخلي» را انتخاب کرده ،بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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به طريق مشابه ،ميتوانيد شرح رخدادهاي مورد نظر را براي انواع برگههاي فروش (فاکتور و صورتحساب برگشت از فروش) تعريف نماييد.

 37انواع برگههاي قابل تنظيم در فعاليت فروش کدامند و ماهيت هر کدام چيست؟
به طور کلي مسير قابل پيشبيني براي فرايند فروش به شکل زير ميباشد .البته الزم به ذکر است ،در اين مسير ،عمليات فروش از هر يک از برگههاي پيشفاکتور ،قرارداد،
درخواست يا تحويل قابل آغاز ميباشد.
ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻻ
ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺎﻻ
ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

نخستين برگه ،پيشفاكتور است .اين برگه اصوال براي اعالم پيشنهاد شركت در زمينه تحويل كاالها يا انجام خدمات به مشتري ،با شرايط مشخص و در ازاي بهاي
معلوم بكار ميرود .از روي پيشفاكتور ،ممكن است قرارداد فروش تنظيم شود .به اين ترتيب اطالعاتي كه پيش از اين در پيشفاكتور آورده شده است در تنظيم قرارداد
نيز بكار خواهند رفت .قرارداد يا پيشفاكتور به درخواستهاي تحويل كاال يا خدمات تبديل ميشوند .در اين مرحله ،پرسنل انبار يا پرسنلي كه قرار است خدمات را انجام
دهند از موضوع مطلع ميشوند .پس از خروج كاالها يا تحويل خدمات ،برگههاي خروج کاال يا انجام خدمات ،به صورت متصل به همان درخواستها تنظيم ميشوند.
سپس برگههاي خروج كاالها يا انجام خدمات ،بايد به فاكتور فروش تبديل شوند تا بهاي آنها به حساب دريافتني از مشتري منظور گردد .از جمله برگههاي ديگري که در
سيستم فروش قابل تنظيم است ،قرارداد الحاقي و برگه صورتحساب برگشت از فروش ميباشد .قرارداد الحاقي ،نوعي از قرارداد است که دليل وجودي آن اضافه كردن
سطر (اصلي يا جنبي) يا كسور و اضافات به قرارداد مرجع و يا تعديل و تغيير مقدار سطرهاي قرارداد مرجع ميباشد .برگه صورتحساب برگشت از فروش نيز مشابه فاکتور
فروش است با اين تفاوت که سطرهاي اصلي آن به رخدادهاي برگشت از فروش کاالها يا خدمات متصل ميشوند.
برگههاي پيشفاكتور ،قرارداد ،قرارداد الحاقي ،فاكتور و صورتحساب برگشت از فروش ماهيت «فروش» دارند و برگههاي درخواست و خروج كاال ماهيت «انبار» دارند و
برگههاي درخواست و تحويل خدمات ،اگرچه داراي ماهيت فروش نيستند ولي در نرمافزار فروش پيادهسازي شدهاند.
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 38پيشفاکتور چيست و چگونه ميتوان يک پيشفاکتور تنظيم نمود؟
پيشفاکتور ،نخستين برگه از مجموعه برگههاي فروش سيستم ميباشد .اين برگه اصوال جهت اعالم پيشنهاد شرکت در زمينه تحويل کاالها يا انجام خدمات به مشتري
با شرايط مشخص و در ازاي بهاي معلوم به کار ميرود .از طرفي پيشفاكتور در برنامهريزي فعاليتهاي موسسه نقش بسزائي دارد ،چرا که موسسه همواره بايد آمادگي
تحويل كاالها و خدمات پيش فاكتورهاي تاييد شده را داشته باشد .البته براي تحويل خواستههايي که در لحظه قابل تحويل نبوده و بابت آنها از مشتري فرصتي گرفته
ميشود نيز در اطالعات عمومي پيشفاکتور ،فيلد «سررسيد تحويل» در نظر گرفته شده که تاريخ تحويل توافق شده در آن درج ميگردد .از طرفي پيشفاکتورها در
برگههاي «قرارداد»« ،درخواست» و «فاکتور فروش» قابل فراخواني هستند.
حال به منظور تنظيم يک پيشفاکتور جديد ،از منوي «فروش» ،گزينه «پيشفاکتور جديد» را انتخاب نماييد .ممکن است با پيغامي مبتني بر اينکه ،تاريخ مربوط به يک
روز تعطيل است ،مواجه شويد .در اين مرحله پس از انتخاب تکمه «بله» يا «خير» ،پنجره «اطالعات عمومي يک پيشفاکتور» باز ميشود.

پنجره مذکور شامل  4قسمت با عناوين «اصلي»« ،مشتري»« ،تکميلي» و «يادداشت» ميباشد .در قسمت «اصلي» ،در کادر مقابل «سري» ،شمارهاي که در تنظيمات
سيستم براي اين نوع برگه وارد کردهايد به عنوان پيشفرض درج شده ،ولي در صورت تمايل ميتوانيد اين شماره را به دلخواه تغيير دهيد .در کادر مقابل «شماره» نيز
ميتوانيد شماره برگه را درج نماييد و يا اجازه دهيد که خود سيستم به آن عددي را اختصاص دهد .شايان ذکر است ،نبايد شماره انتخاب شده در اين سري ،تکراري باشد.
در هر حال با استفاده از ترکيب «شماره برگه/سري» ميتوان برگه مورد نظر را احضار کرد .حال المانهاي «نوعفروش»« ،مرکز فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه
پرداخت» را تعيين نماييد .تعيين اين المانها براي تنظيم کليه برگههاي فروش الزامي است .به منظور سهولت در ورود اطالعات ،امکان تعريف پيشفرض براي اين
المانها ،در تنظيمات سيستم وجود دارد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه هنگام تعريف اين نوع فروش ،واحد پول پيشفرضي نيز براي آن انتخاب نموده باشيد ،اين واحد
به صورت پيشفرض در قسمت «واحد پول پيشفرض» انتخاب شده است که البته قابل تغيير ميباشد .حال در قسمت «شرح» و «شرح التين» (براي گزارشات دو زبانه)،
در صورت تمايل شرحهاي مورد نظر خود را وارد نماييد .همچنين در قسمت «بخش» ،در صورت نياز انتخاب مورد نظر را انجام دهيد.
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حال بر روي عبارت «مشتري» کليک نموده ،در اين قسمت ابتدا کد مشتري را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،درج کد مشتري ،مانند المانهاي «نوعفروش»« ،مرکز
فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه پرداخت» ،الزامي است .همچنين در صورتيکه اين کد داراي کد تفصيلي بوده و توسط آن ،به «دفتر نشاني و دفتر تلفن» ،متصل
باشد ،اطالعات مربوط به «نشاني»« ،کدپستي»« ،کد اقتصادي» و «محل جغرافيايي» مشتري انتخاب شده ،در محلهاي مربوطه درج خواهد شد .گاهي براي برخي از
مشتريان ،از آنجا که تاثير مالي و عملياتي مجزا و مستقلي در سيستم ندارند ،کد تفصيلي تعريف نشده است در اين صورت اگر فقط به مجموعهاي از مشخصات آنها (شامل
«نام»« ،آدرس»« ،كد اقتصادي» و مانند آنها) جهت تنظيم برگه نياز باشد ،ميتوان اين اطالعات را مستقيما در قسمت «اطالعات مشتري متفرقه» ،درج نمود .از طرفي
به منظور سهولت در ورود اطالعات ،امکان فراخواني اين اطالعات از «دفتر تلفن و نشاني» نيز وجود دارد.
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حال بر روي عبارت «تکميلي» کليک نماييد .در اين قسمت در صورتيکه پيشفاکتور مذکور داراي نماينده فروش يا بازارياب ميباشد ،اطالعات فيلدهاي «نماينده»،
«بازارياب» و «طرف بدهکار» را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه براي نماينده فروش يا بازارياب انتخاب شده ،هنگام تعريف ،گزينه «طرف بدهکار پيشفرض
در برگههاي فروش» را تيک زده باشيد ،به محض انتخاب آنها ،پيغامي مبتني بر انتخاب مرکز مورد نظر (نماينده فروش يا بازارياب) به عنوان طرف بدهکار ،ظاهر ميگردد
و به اين ترتيب پيشفرض طرف بدهکار از مشتري به نماينده فروش يا بازارياب تغيير مييابد .اکنون ميتوانيد تاريخي را در فيلد «تاريخ خاتمه اعتبار» وارد کنيد .در اين
صورت هنگام فراخواني اين پيشفاکتور در ساير برگهها ،سيستم اعتبار پيشفاکتور مذکور را کنترل نموده و در صورتيکه از تاريخ آن گذشته باشد ،اين پيشفاکتور از نظر
سيستم فاقد اعتبار بوده و قابل فراخواني در برگههاي مورد نظر نيست .همانطور که گفته شد در صورتيکه خواستههاي مشتري در لحظه ،قابل تحويل نبوده و بابت آنها
از مشتري فرصتي گرفته شود ،ميتوانيد تاريخ مذکور را در فيلد «سررسيد تحويل» وارد نماييد .دو فيلد «شماره ارجاع» و «شماره پيگيري» جنبه اطالعاتي داشته و در
صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد کنيد .همچنين در قسمت «نشاني محل تحويل» ،ميتوانيد نشاني محل تحويل را به صورت دستي و يا با احضار «دفتر تلفن و نشاني»
وارد نماييد .در ادامه در قسمت «در فرم نهايي پيشفاکتور» ،ميتوانيد نحوه نمايش برخي از اطالعات پيشفاکتور مانند «اجزاء کاالي مرکب» فراخواني شده در پيشفاکتور
مذکور« ،سرجمع کاالهاي تکراري»« ،تخفيف»« ،عوارض»« ،ماليات»« ،مبالغ ارزي» و «مالحظات سطرها» را در فرم نهايي پيشفاکتور ،مديريت کنيد .همچنين در
قسمت «يادداشت» ميتوانيد براي پيشفاکتور مذکور يادداشتي تنظيم نماييد .سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به اين ترتيب پنجره «ويرايش پيشفاکتور (جديد)» باز ميشود .اين پنجره شامل  3قسمت با عناوين «سطرهاي اصلي» که به منظور درج اطالعات کاالها و خدمات قابل
فروشي است که در ازاي آنها قرار است مبلغي دريافت شود« ،سطرهاي جنبي» که براي درج کاالها و خدماتي است که در رابطه با اين فروش مصرف شده يا تحويل
شدهاند ولي وجهي بابت آنها دريافت نشده است و «کسور و اضافات» که شامل سطرهايي است براي محاسبه و درج کسور و اضافات قابل محاسبه براي پيشفاکتور ،به
منظور تکميل برگه ميباشد .اکنون در قسمت «سطرهاي اصلي» براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني کليک
کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر جديد ،با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در سطر جدول
در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک سطر اصلي پيشفاکتور» ،بر روي
و يا کليد ترکيبي « »Shift+Enterرا انتخاب کنيد).
سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
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اکنون در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .حال در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را وارد نماييد .الزم به ذکر است در صورتيکه کاال
يا خدمت اين سطر از طريق فراخواني يک کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب مذکور خواهد بود .از طرفي،
به کمک اين فيلد امکان اتصال کاال يا خدمت مذکور به ساير کاالها يا خدمات موجود در پيشفاکتور که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند ،نيز وجود دارد .حال در
فيلد «مبداء تعيين بها» گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد تا اطالعات فيلدهاي بعدي بر اساس اين گزينه تکميل گردد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه ميخواهيد از قوانين
سيستم استفاده نماييد ،گزينه «تعيين با تعرفه» را انتخاب نموده ،سپس تعرفه مورد نظر را انتخاب نماييد.

در اين صورت اطالعات ساير فيلدهاي مربوط به بها ،بر اساس تعرفه انتخابي تکميل ميگردد .در صورتيکه از گزينه «تعيين به صورت دستي» استفاده نماييد ،اطالعات
فيلدهاي بعدي را نيز بايد به صورت دستي وارد کنيد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي کاال يا خدمت مذکور وجود دارد که به اين ترتيب
ميتوانيد مقدار سطر مذکور را بر حسب واحد فرعي نيز محاسبه کنيد .فيلدهاي «مشخصات کاال» و «مالحظات» نيز جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد
آنها را وارد نماييد.
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الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها را
مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :امکان تاييد نمودن و يا لغو تاييد سطر مذکور ،تغيير وضعيت سطر از «جاري» به «لغو شده» و يا
«خاتمه يافته» ،تغيير و تعيين پارامتر «نحوه پرداخت» براي سطرها به طور مجزا (عالوه بر تعيين آن براي کل پيشفاکتور) ،تعيين «واحد پول (ارز)» براي سطر مذکور و
کنترل نمايش يا عدم نمايش بهاي واحد در فرم نهايي پيشفاکتور.

با انجام اين مراحل ،اولين سطر اصلي پيشفاکتور مورد نظر را تنظيم نموديد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ميتوانيد با انتخاب آيکن «افزودن سطر جديد»
يعني و يا کليد « »Insertصفحه کليد ،اقدام به اين امر نماييد (براي افزودن سطر جديد در انتهاي برگه ،بر روي آخرين سطر از کليد « »Downاستفاده نماييد و
يا کليد ترکيبي « »Ctrl+Insertرا فشار دهيد) .الزم به ذکر است ،به منظور تعريف ساير سطرها ،ميتوانيد از گزينههاي ديگري که براي آيکن «افزودن سطر جديد»
تعريف شده مانند «تکرار (کپي) سطر قبلي»« ،فراخواني (کپي) يک پيشفاکتور ديگر»« ،فراخواني يک کاالي مرکب» و «فراخواني برگه وارده  »XPنيز استفاده نماييد.
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اکنون به منظور درج کاالها و خدماتي که به صورت رايگان به مشتري ارائه ميگردد ،بر روي عبارت «سطرهاي جنبي» کليک نماييد .حال براي ايجاد سطر جديد در
محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر
جديد ،با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در سطر جدول در اختيار کاربر قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر
و
بپردازيد (براي احضار محاوره تدوين يک سطر جنبي پيشفاکتور ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
يا کليد ترکيبي  »»Shift+Enterرا انتخاب کنيد).

در اين مرحله در فيلد «نوع سطر جنبي» ميتوانيد از گزينههاي «ملحقات»« ،نمونه»« ،جايزه»« ،خدمات فروش»« ،حمل رايگان»« ،نصب» و «آموزش» ،گزينهاي را
انتخاب کنيد .حال در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .اکنون در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،در
صورتيکه کاال يا خدمت اين سطر از طريق فراخواني يک کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب مذکور خواهد
بود .از طرفي به کمک اين فيلد ،امکان اتصال کاال يا خدمت مذکور به ساير کاالها يا خدمات موجود در پيشفاکتور که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند ،نيز وجود
دارد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي کاال يا خدمت مذکور وجود دارد .به اين ترتيب ميتوانيد تحويل کاال يا خدمت اين سطر را بر حسب
واحد فرعي انجام دهيد .فيلدهاي «مشخصات کاال» و «مالحظات» نيز جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد نماييد.
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الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر جنبي تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها
را مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :نمايش يا عدم نمايش سطر جنبي در فرم نهايي پيشفاکتور (براي هر سطر به طور مجزا) ،امکان
تاييد نمودن و يا لغو تاييد سطر مذکور و تغيير وضعيت سطر از «جاري» به «لغو شده» و يا «خاتمه يافته».

در اين مرحله اطالعات مربوط به سطرهاي اصلي و جنبي پيشفاکتور مذکور را وارد نموديد .اکنون به منظور تکميل سطرهاي اصلي و جنبي ميتوانيد از «قوانين مکمل
کاالها و خدمات برگههاي فروش» نيز استفاده نماييد .استفاده از اين قوانين با يك دستور صريح توسط كاربر انجام ميشود که در اين صورت کاربر ميتواند از فهرست
قوانين ظاهر شده ،قوانين مورد نظر را انتخاب نمايد .به اين ترتيب كاالها يا خدمات حاصله از اين قوانين ،در سطرهاي اصلي يا جنبي درج خواهند شد .الزم به ذکر است
ميباشد ،قابل احضار است.
اين قوانين به کمک گزينه «قوانين مکمل کاالها و خدمات» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
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همچنين در صورت تمايل ميتوانيد به منظور محاسبه کسور و اضافات پيشفاکتور مذکور و درج آنها در قسمت «کسور و اضافات» ،بر روي گزينه «محاسبه کسور و
ميباشد ،کليک نماييد .حال از پنجره ظاهر شده که حاوي فهرستي از قوانين
اضافات» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
مکمل بهاي کانديد ،بر حسب شرايط قوانين ،ميباشد ،سطرهاي مورد نياز را انتخاب نماييد.

به اين ترتيب تنظيم پيشفاکتور مذکور به پايان رسيد .اکنون با استفاده از آيکن «ذخيره برگه ( ،»)F2يعني و يا فشار کليد  »»F2اقدام به ذخيره برگه نماييد .الزم به
 ،خالصه مبالغ (سر جمع اطالعات مالي) برگه مذکور را مشاهده
ذکر است ،در صفحه ويرايش يک پيشفاکتور ،ميتوان به کمک آيکن «خالصه مبالغ برگه» يعني
نمود.
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 39قرارداد چيست و چگونه ميتوان يک قرارداد تنظيم نمود؟
همانطور که گفته شد ،پيشفاکتور براي اعالم پيشنهاد در زمينه تحويل کاالها يا انجام خدمات به مشتري با شرايط مشخص و در ازاي بهاي معلوم به کار ميرود .قرارداد
معموال در مرحله بعد از پيشفاکتور قرار دارد و تمام مواردي كه در مورد پيشفاكتور گفته شده ،براي قرارداد نيز صادق است و به عبارتي تمام مراحلي که براي تنظيم
پيشفاکتور انجام ميشود براي قرارداد نيز قابل انجام است .البته امکان استفاده از سررسيد تحويل براي تحويل خواستههايي که در لحظه قابل تحويل نبوده و بابت آنها
از مشتري فرصتي گرفته ميشود نيز مانند پيشفاکتور ،وجود دارد .از طرفي قراردادها هم مشابه پيشفاکتورها در برگههاي درخواست کاالها و خدمات ،برگههاي تحويل
کاالها و انجام خدمات و فاکتور فروش قابل فراخواني هستند .به طور کلي قراردادها ،هم به صورت مستقل و هم با تبديل پيشفاکتورهاي موجود قابل تنظيم ميباشند که
اين کار از طريق فراخواني پيشفاکتور در قرارداد صورت ميپذيرد و در اين صورت رخدادهايي از قرارداد كه به رخدادهايي از پيشفاکتور متصل شدهاند ،به نوعي رخدادهاي
پيشفاکتور را تعيين تكليف ميکنند که در اين صورت ادامه عمليات فروش از طريق رخدادهاي قرارداد پيگيري ميگردد .به طور کلي از نكاتي که مختص قرارداد است
ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
هر قرارداد به صورت اختياري ميتواند داراي يك تفصيلي باشد .بدين ترتيب از آنجا که تعريف قراردادها در تفصيليهاي حسابداري متداول است و همچنين با توجه به
امکان استفاده از تفصيلي قرادادها در الگوهاي عمليات مالي فروش و قوانين طرف حسابهاي فاكتورهاي فروش؛ تفكيك درآمدها ،كسور و اضافات و بدهي مشتريان به
قراردادها ميسر خواهد بود .از طرفي اگر در حسابداري يا دريافت و پرداخت ،دريافتي از مشتريان با تفصيلي قرارداد مربوط ثبت شود ،ميتوان حساب هر مشتري در هر
قرارداد را بدست آورد.
در هر قرارداد فيلدي با عنوان «درصد برگشت پيشدريافت» قابل درج است .همچنين هر فاكتور ميتواند داراي قرارداد مرجع باشد به اين ترتيب با تعيين درصد مذکور
براي قرارداد ،در فاكتورهاي فروشي كه اين قرارداد به عنوان مرجع آنها تعيين شده باشد ،ميتوان درصدي (همان درصد پيشدريافت) از مبلغ فاكتور را به جاي منظور
نمودن به حساب بدهي مشتري ،از پيشدريافت قرارداد برگشت داد.
حال به منظور تنظيم يک قرارداد جديد ،از منوي «فروش» ،گزينه «قرارداد جديد» را انتخاب نماييد .ممکن است با پيغامي مبتني بر اينکه ،تاريخ مربوط به يک روز تعطيل
است ،مواجه شويد .در اين مرحله پس از انتخاب تکمه «بله» يا «خير» ،پنجره «اطالعات عمومي يک قرارداد» باز ميشود.

پنجره مذکور شامل  4قسمت با عناوين «اصلي»« ،مشتري»« ،تکميلي» و «يادداشت» ميباشد .در قسمت «اصلي» ،در کادر مقابل «سري» ،شمارهاي که در تنظيمات
سيستم براي اين نوع برگه وارد کردهايد به عنوان پيشفرض درج شده ،ولي در صورت تمايل ميتوانيد اين شماره را به دلخواه تغيير دهيد .در کادر مقابل «شماره» نيز
ميتوانيد شماره برگه را درج نماييد و يا اجازه دهيد که خود سيستم به آن عددي را اختصاص دهد .شايان ذکر است ،نبايد شماره انتخاب شده در اين سري ،تکراري باشد.
در هر حال با استفاده از ترکيب «شماره برگه/سري» ميتوان برگه مورد نظر را احضار کرد .حال المانهاي «نوعفروش»« ،مرکز فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه
پرداخت» را تعيين نماييد .تعيين اين المانها براي تنظيم کليه برگههاي فروش الزامي است .به منظور سهولت در ورود اطالعات ،امکان تعريف پيشفرض براي اين
المانها ،در تنظيمات سيستم وجود دارد .الزم به ذکر است ،در قسمت «واحد پول پيشفرض» ،واحد پولي که هنگام تعريف اين نوع فروش ،تعيين نمودهايد به صورت
پيشفرض انتخاب شده است که البته قابل تغيير ميباشد .حال در قسمت «شرح» و «شرح التين» (براي گزارشات دو زبانه) ،در صورت تمايل شرحهاي مورد نظر خود را
وارد نماييد .همچنين در قسمت «بخش» ،در صورت نياز انتخاب مورد نظر را انجام دهيد.
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حال بر روي عبارت «مشتري» کليک نموده ،در اين قسمت ابتدا کد مشتري را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،درج کد مشتري ،مانند المانهاي «نوعفروش»« ،مرکز
فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه پرداخت» ،الزامي است .همچنين در صورتيکه اين کد داراي کد تفصيلي بوده و توسط آن ،به «دفتر نشاني و دفتر تلفن» ،متصل باشد،
اطالعات مربوط به «نشاني»« ،کدپستي»« ،کد اقتصادي» و «محل جغرافيايي» مشتري انتخاب شده ،در محلهاي مربوطه درج خواهد شد .گاهي برخي از مشتريان
هيچ تاثير مالي و عملياتي در سيستم نداشته و در واقع فقط به مجموعهاي از مشخصات آنها (شامل «نام»« ،آدرس»« ،كد اقتصادي» و مانند آنها) جهت تنظيم برگه نياز
ميباشد .اين اطالعات در قسمت «اطالعات مشتري متفرقه» ،مستقيما قابل درج بوده ،همچنين به منظور سهولت در ورود اطالعات ،امکان فراخواني اين اطالعات از
«دفتر تلفن و نشاني» نيز وجود دارد.

حال بر روي عبارت «تکميلي» کليک نماييد .در اين قسمت در صورت نياز «تفصيلي قرارداد» و «درصد برگشت پيشدريافت» را وارد نماييد .همانطور که گفته شد اين
اطالعات خاص قرارداد ميباشد .حال در صورتيکه قرارداد مذکور داراي نماينده فروش يا بازارياب ميباشد ،اطالعات فيلدهاي «نماينده»« ،بازارياب» و «طرف بدهکار»
را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه براي نماينده فروش يا بازارياب انتخاب شده ،هنگام تعريف ،گزينه «طرف بدهکار پيشفرض در برگههاي فروش» را تيک
زده باشيد ،به محض انتخاب آنها ،پيغامي مبتني بر انتخاب مرکز مورد نظر (نماينده فروش يا بازارياب) به عنوان طرف بدهکار ،ظاهر ميگردد و به اين ترتيب پيشفرض
طرف بدهکار از مشتري به نماينده فروش يا بازارياب تغيير مييابد .اکنون ميتوانيد تاريخي را در فيلد «تاريخ خاتمه اعتبار» وارد کنيد .در اين صورت هنگام فراخواني اين
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قرارداد در ساير برگهها ،سيستم ،اعتبار قراداد مذکور را کنترل نموده و در صورتيکه از تاريخ آن گذشته باشد ،اين قرارداد از نظر سيستم فاقد اعتبار بوده و قابل فراخواني
در برگههاي مورد نظر نيست .همانطور که گفته شد در صورتيکه خواستههاي مشتري در لحظه ،قابل تحويل نبوده و بابت آنها از مشتري فرصتي گرفته شود ،ميتوانيد
تاريخ مذکور را در فيلد «سررسيد تحويل» وارد نماييد .دو فيلد «شماره ارجاع» و «شماره پيگيري» جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد نماييد.
همچنين در قسمت «نشاني محل تحويل» ،ميتوانيد نشاني محل تحويل را به صورت دستي و يا با احضار «دفتر تلفن و نشاني» وارد نماييد .در ادامه در قسمت «در فرم
نهايي قرارداد» ،ميتوانيد نحوه نمايش برخي از اطالعات قرارداد مانند «اجزاء کاالي مرکب» فراخواني شده در قرارداد مذکور« ،سرجمع کاالهاي تکراري»« ،تخفيف»،
«عوارض»« ،ماليات»« ،مبالغ ارزي» و «مالحظات سطرها» را در فرم نهايي قرارداد ،مديريت نماييد .همچنين در قسمت «يادداشت» ميتوانيد براي قرارداد مذکور
يادداشتي تنظيم نماييد .سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به اين ترتيب پنجره «ويرايش قرارداد (جديد)» باز ميشود .اين پنجره شامل  3قسمت با عناوين «سطرهاي اصلي» که به منظور درج اطالعات کاالها و خدمات فروخته
شده ميباشد« ،سطرهاي جنبي» که براي درج کاالها و خدماتي است که در رابطه با اين فروش مصرف شده يا تحويل شدهاند ولي وجهي بابت آنها دريافت نشده است و
«کسور و اضافات» که شامل سطرهايي است براي محاسبه و درج کسور و اضافات قابل محاسبه براي قرارداد ،به منظور تکميل برگه ميباشد .اکنون در قسمت «سطرهاي
اصلي» براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در
اين صورت برخي از فيلدهاي سطر جديد ،با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در سطر جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده
از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک سطر اصلي قرارداد» ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره
و يا کليد ترکيبي « »Shift+Enterرا انتخاب کنيد).
( »)Shift+Enterيعني
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اکنون در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .حال در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را وارد نماييد .الزم به ذکر است در قسمت
«پيشفاکتور مرجع» ،در صورتيکه قرارداد مذکور بر روي پيشفاکتوري تنظيم ميگردد ،با فراخواني پيشفاکتور مذکور ،شماره آن نيز در اين فيلد درج ميشود .همچنين در
صورتيکه کاال يا خدمت اين سطر از طريق فراخواني يک کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب مذکور خواهد
بود .از طرفي ،به کمک اين فيلد امکان اتصال کاال يا خدمت مذکور به ساير کاالها يا خدمات موجود در قرارداد که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند ،نيز وجود دارد.
حال در فيلد «مبداء تعيين بها» گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد تا اطالعات فيلدهاي بعدي بر اساس اين گزينه تکميل گردد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه ميخواهيد
از قوانين سيستم استفاده نماييد ،گزينه «تعيين با تعرفه» را انتخاب نموده ،سپس تعرفه مورد نظر را انتخاب نماييد.

در اين صورت اطالعات ساير فيلدهاي مربوط به بها ،بر اساس تعرفه انتخابي تکميل ميگردد .در صورتيکه از گزينه «تعيين به صورت دستي» استفاده نماييد ،اطالعات
فيلدهاي بعدي را نيز بايد به صورت دستي وارد کنيد .همچنين گزينه «هم بها با سطر مرجع» ،در صورت استفاده از يک پيشفاکتور به عنوان مرجع ،قابل انتخاب ميباشد
که در اين صورت اطالعات مربوط به بها نيز از فيلدهاي متناظر مرجع ،در فيلدهاي مربوطه جايگزين ميگردد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي
براي کاال يا خدمت مذکور وجود دارد که به اين ترتيب ميتوانيد مقدار سطر مذکور را بر حسب واحد فرعي نيز محاسبه کنيد .فيلدهاي «مشخصات کاال» و «مالحظات»
نيز جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد نماييد.
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الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها را
مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :امکان تاييد نمودن و يا لغو تاييد سطر مذکور ،تغيير وضعيت سطر از «جاري» به «لغو شده» و يا
«خاتمه يافته» ،تغيير و تعيين پارامتر «نحوه پرداخت» براي سطرها به طور مجزا (عالوه بر تعيين آن براي کل قرارداد) ،تعيين «واحد پول (ارز)» براي سطر مذکور و کنترل
نمايش يا عدم نمايش بهاي واحد در فرم نهايي قرارداد.

با انجام اين مراحل ،اولين سطر اصلي قرارداد مورد نظر را تنظيم نموديد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ميتوانيد با انتخاب آيکن «افزودن سطر جديد»
يعني و يا کليد « »Insertصفحه کليد ،اقدام به اين امر نماييد (براي افزودن سطر جديد در انتهاي برگه ،بر روي آخرين سطر از کليد « »Downاستفاده نماييد و
يا کليد ترکيبي « »Ctrl+Insertرا فشار دهيد) .الزم به ذکر است ،به منظور تعريف ساير سطرها ،ميتوانيد از گزينههاي ديگري که براي آيکن «افزودن سطر جديد»
تعريف شده مانند «تکرار (کپي) سطر قبلي»« ،فراخواني (کپي) يک قرارداد ديگر»« ،فراخواني يک کاالي مرکب»« ،فراخواني يک پيشفاکتور» و «فراخواني برگه وارده
 »XPنيز استفاده نماييد.
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اکنون به منظور درج کاالها و خدماتي که به صورت رايگان به مشتري ارائه ميگردد ،بر روي عبارت «سطرهاي جنبي» کليک نماييد .حال براي ايجاد سطر جديد در
محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر
جديد ،با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در سطر جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر
و يا
بپردازيد (براي احضار محاوره تدوين يک سطر جنبي قرارداد ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
کليد ترکيبي  »»Shift+Enterرا انتخاب کنيد).

در اين مرحله در فيلد «نوع سطر جنبي» ميتوانيد از گزينههاي «ملحقات»« ،نمونه»« ،جايزه»« ،خدمات فروش»« ،حمل رايگان»« ،نصب» و «آموزش» ،گزينهاي را
انتخاب کنيد .حال در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .اکنون در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را وارد نماييد .الزم به ذکر است،
در قسمت «پيشفاکتور مرجع» ،در صورتيکه قرارداد مذکور بر روي پيشفاکتوري تنظيم ميگردد ،با فراخواني پيشفاکتور مذکور ،شماره آن در اين فيلد درج ميشود.
همچنين در صورتيکه کاال يا خدمت اين سطر از طريق فراخواني يک کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب
مذکور خواهد بود .از طرفي به کمک اين فيلد ،امکان اتصال کاال يا خدمت مذکور به ساير کاالها يا خدمات موجود در قرارداد که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند،
نيز وجود دارد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي کاال يا خدمت مذکور وجود دارد .به اين ترتيب ميتوانيد تحويل کاال يا خدمت اين سطر را
بر حسب واحد فرعي انجام دهيد .فيلدهاي «مشخصات کاال» و «مالحظات» نيز جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد نماييد.
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الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر جنبي تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها
را مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :نمايش يا عدم نمايش سطر جنبي در فرم نهايي قرارداد (براي هر سطر به طور مجزا) ،امکان تاييد
نمودن و يا لغو تاييد سطر مذکور و تغيير وضعيت سطر از «جاري» به «لغو شده» و يا «خاتمه يافته».

در اين مرحله اطالعات مربوط به سطرهاي اصلي و جنبي قرارداد مذکور را وارد نموديد .اکنون به منظور تکميل سطرهاي اصلي و جنبي ميتوانيد از «قوانين مکمل کاالها
و خدمات برگههاي فروش» نيز استفاده نماييد .استفاده از اين قوانين با يك دستور صريح توسط كاربر انجام ميشود که در اين صورت کاربر ميتواند از فهرست قوانين
ظاهر شده ،قوانين مورد نظر را انتخاب نمايد .به اين ترتيب كاالها يا خدمات حاصله از اين قوانين ،در سطرهاي اصلي يا جنبي درج خواهند شد .الزم به ذکر است اين
ميباشد ،قابل احضار است.
قوانين به کمک گزينه «قوانين مکمل کاالها و خدمات» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني

همچنين در صورت تمايل ميتوانيد به منظور محاسبه کسور و اضافات قرارداد مذکور و درج آنها در قسمت «کسور و اضافات» ،بر روي گزينه «محاسبه کسور و اضافات»
ميباشد ،کليک نماييد .حال از پنجره ظاهر شده که حاوي فهرستي از قوانين مکمل
که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
بهاي کانديد ،بر حسب شرايط قوانين ،ميباشد ،سطرهاي مورد نياز را انتخاب نماييد.
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و يا فشار کليد  »»F2اقدام به ذخيره برگه نماييد .الزم به
به اين ترتيب تنظيم قرارداد مذکور به پايان رسيد .اکنون با استفاده از آيکن «ذخيره برگه ( ،»)F2يعني
ذکر است ،در صفحه ويرايش يک قرارداد ،ميتوان به کمک آيکن «خالصه مبالغ برگه» يعني  ،خالصه مبالغ (سر جمع اطالعات مالي) برگه مذکور را مشاهده نمود.
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 40تفاوت قرارداد با پيشفاکتور در چيست؟
همانطور که گفته شد ،پيشفاکتور براي اعالم پيشنهاد در زمينه تحويل کاالها يا انجام خدمات به مشتري با شرايط مشخص و در ازاي بهاي معلوم به کار ميرود .قرارداد
معموال در مرحله بعد از پيشفاکتور قرار دارد و تمام مواردي كه در مورد پيشفاكتور گفته شده ،براي قرارداد نيز صادق ميباشد .از طرفي پيشفاکتور در برگههاي «قرارداد»،
«درخواست» و «فاکتور فروش» قابل فراخواني بوده ،همچنين امکان فراخواني قرارداد در برگههاي «درخواست» و «فاکتور فروش» وجود دارد .به طور کلي قراردادها،
هم به صورت مستقل و هم با تبديل پيشفاکتورهاي موجود قابل تنظيم ميباشند که اين کار از طريق فراخواني پيشفاکتور در قرارداد صورت ميپذيرد .در اين صورت
رخدادهايي از قرارداد كه به رخدادهايي از پيشفاکتور متصل شدهاند ،به نوعي رخدادهاي پيشفاکتور را تعيين تكليف ميکنند که در اين صورت ادامه عمليات فروش از
طريق رخدادهاي قرارداد پيگيري ميگردد .به طور کلي از نكاتي که مختص قرارداد است ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
هر قرارداد به صورت اختياري ميتواند داراي يك تفصيلي باشد .بدين ترتيب از آنجا که تعريف قراردادها در تفصيليهاي حسابداري متداول است و همچنين با توجه
به امکان استفاده از تفصيلي قرادادها در الگوهاي عمليات مالي و طرف حسابهاي فاكتورهاي فروش؛ تفكيك درآمدها ،كسور و اضافات و بدهي مشتريان به قراردادها
ميسر خواهد بود .از طرفي اگر در حسابداري يا دريافت و پرداخت ،دريافتي از مشتريان با تفصيلي قرارداد مربوط توصيف شود ،ميتوان حساب هر مشتري در هر قرارداد
را بدست آورد.
در هر قرارداد فيلدي با عنوان «درصد پيشدريافت» قابل درج است .همچنين هر فاكتور ميتواند داراي قرارداد مرجع باشد به اين ترتيب با تعيين درصد مذکور براي قرارداد،
در فاكتورهاي فروشي كه اين قرارداد به عنوان مرجع آنها تعيين شده باشد ،ميتوان درصدي (همان درصد پيشدريافت) از مبلغ فاكتور را به جاي منظور نمودن به حساب
بدهي مشتري ،از پيشدريافت قرارداد برگشت داد.
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 41قرارداد الحاقي چيست و چگونه تنظيم ميشود؟
قرارداد الحاقي در واقع نوعي از قرارداد است كه داراي يك قرارداد ديگر به عنوان مرجع ميباشد .دليل وجودي اين نوع قرارداد ،اضافه كردن سطر (اصلي يا جنبي) يا
كسور و اضافات به قرارداد مرجع و يا تعديل و تغيير مقدار سطرهاي قرارداد مرجع ميباشد .به اين ترتيب قراردادها به همراه تاثيري که از قراردادهاي الحاقي پذيرفتهاند
با ديگر برگههاي سيستم تعامل ميکنند.
همانطور که گفته شد ،سطرهاي قرارداد الحاقي ممكن است براي تعديل يك سطر از قرارداد مرجع بكار روند .در اين صورت ،در اين سطرها عالوه بر مقدار ابتدايي سطر
مرجع ،فيلد جداگانهاي براي درج افزايش يا كاهش در مقدار مذکور ،در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است ،مرجع سطر قرارداد الحاقي بايد يكي از سطرهاي قرارداد
مرجع باشد که به اين ترتيب بهاي واحد سطرهاي الحاقي از سطرهاي مرجع بدست ميآيند .در اين حالت ميتوان گفت ،سطرهاي قرارداد الحاقي ،وضعيت موثر قرارداد
مرجع را تغيير ميدهند .همچنين سطرهاي عادي به عنوان سطرهاي جديد در قرارداد مرجع فرض ميشوند.

حال به منظور تنظيم يک قرارداد الحاقي جديد ،از منوي «فروش» ،گزينه «قرارداد الحاقي جديد» را انتخاب نماييد .از آنجا که قرارداد الحاقي بر روي يک قرارداد تنظيم
ميشود ،پنجره «انتخاب قرارداد مرجع براي قرارداد الحاقي جديد» باز ميشود .در اين پنجره به کمک تعيين محدوده براي «تاريخ»« ،شماره  /سري» و «کد مشتري»،
همچنين انتخاب «نوع فروش»« ،مرکز فروش»« ،شرايط تحويل»« ،نحوه پرداخت» و «وضعيت برگهها» و از طرفي استفاده از «شرايط» و «ترتيب» ميتوان ليستي از
قراردادها را احضار نمود .اکنون با انتخاب قرارداد مورد نظر ،پنجره «اطالعات عمومي يک قرارداد الحاقي» باز ميشود.
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پنجره مذکور شامل  3قسمت با عناوين «اصلي»« ،قرارداد مرجع» و «يادداشت» ميباشد .در قسمت «اصلي» ،در کادر مقابل «سري» ،شمارهاي که در تنظيمات سيستم
براي اين نوع برگه وارد کردهايد به عنوان پيشفرض درج شده ،ولي در صورت تمايل ميتوانيد اين شماره را به دلخواه تغيير دهيد .در کادر مقابل «شماره» نيز ميتوانيد
شماره برگه را درج نماييد و يا اجازه دهيد که خود سيستم به آن عددي را اختصاص دهد .شايان ذکر است ،نبايد شماره انتخاب شده ،در اين سري ،تکراري باشد .در هر
حال با استفاده از ترکيب «شماره برگه/سري» ميتوان برگه مورد نظر را احضار کرد .اکنون در صورتيکه بخواهيد ميتوانيد تاريخ برگه را تغيير داده ،در صورت تمايل در
قسمت «شرح» و «شرح التين» (براي گزارشات دو زبانه) ،شرحهاي مورد نظر خود را وارد نماييد .همچنين در قسمت «بخش» ،در صورت نياز انتخاب مورد نظر را انجام
دهيد .در قسمت پايين اين پنجره« ،تاريخ سررسيد تحويل قرارداد مرجع» ،در صورت وجود نمايش داده ميشود .مشابه آنچه براي قرارداد گفته شد ،امکان درج تاريخي
براي «تاريخ سررسيد تحويل قرارداد الحاقي» نيز وجود دارد .همچنين فيلدهاي «شماره ارجاع» و «شماره پيگيري» جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را
وارد نماييد .در قسمت «قرارداد مرجع» نيز اطالعات مربوط به قرارداد مرجع ،قابل مشاهده ميباشد .همچنين در قسمت «يادداشت» ميتوانيد براي قرارداد الحاقي مذکور
يادداشتي تنظيم نماييد .اکنون بر روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.

به اين ترتيب پنجره «قرارداد الحاقي (جديد)» باز ميشود .اين پنجره شامل  4قسمت با عناوين «سطرهاي اصلي»« ،سطرهاي تعديل»« ،سطرهاي جنبي» و «کسور
و اضافات» ميباشد .همانطور که مشاهده ميکنيد ،به جز قسمت «سطرهاي تعديل» که به منظور تغيير مقدار سطرهاي قرارداد مرجع ،استفاده ميگردد ،ساير قسمتها
مشابه قرارداد ميباشد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه ميخواهيد سطرهايي را به عنوان سطرهاي اصلي يا جنبي به قرارداد مرجع اضافه نماييد ،از قسمت سطرهاي اصلي
يا جنبي استفاده کنيد .در اين صورت مشابه قرارداد ،در قسمت «سطرهاي اصلي» براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد»
يعني کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر جديد ،با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات
در سطر جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک سطر اصلي قرارداد
و يا کليد ترکيبي  »»Shift+Enterرا انتخاب کنيد).
الحاقي» ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
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اکنون در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .حال در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را وارد نماييد .الزم به ذکر است در قسمت
«پيشفاکتور مرجع» ،در صورتيکه قرارداد الحاقي مذکور بر روي پيشفاکتوري تنظيم ميگردد ،با فراخواني پيشفاکتور مذکور ،شماره آن در اين فيلد ،درج ميشود.
همچنين در صورتيکه کاال يا خدمت اين سطر از طريق فراخواني يک کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب
مذکور خواهد بود .از طرفي ،به کمک اين فيلد امکان اتصال کاال يا خدمت مذکور به ساير کاالها يا خدمات موجود در قرارداد الحاقي که از يک کاالي مرکب احضار شده
باشند ،نيز وجود دارد .حال در فيلد «مبداء تعيين بها» گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد تا اطالعات فيلدهاي بعدي بر اساس اين گزينه تکميل گردد .الزم به ذکر است ،در
صورتيکه ميخواهيد از قوانين سيستم استفاده نماييد ،گزينه «تعيين با تعرفه» را انتخاب نموده ،سپس تعرفه مورد نظر را انتخاب نماييد.

در اين صورت اطالعات ساير فيلدهاي مربوط به بها ،بر اساس تعرفه انتخابي تکميل ميگردد .در صورتيکه از گزينه «تعيين به صورت دستي» استفاده نماييد ،اطالعات
فيلدهاي بعدي را نيز بايد به صورت دستي وارد کنيد .همچنين گزينه «هم بها با سطر مرجع» ،در صورت استفاده از يک پيشفاکتور به عنوان مرجع ،قابل انتخاب ميباشد
که در اين صورت اطالعات مربوط به بها نيز از مرجع در فيلدهاي مربوطه جايگزين ميگردد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي کاال يا خدمت
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مذکور وجود دارد .به اين ترتيب ميتوانيد مقدار سطر مذکور را بر حسب واحد فرعي نيز محاسبه کنيد .فيلدهاي «مشخصات کاال» و «مالحظات» نيز جنبه اطالعاتي
داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد نماييد.

الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها را
مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :امکان تاييد نمودن و يا لغو تاييد سطر مذکور ،تغيير وضعيت سطر از «جاري» به «لغو شده» و يا
«خاتمه يافته» ،تغيير و تعيين پارامتر «نحوه پرداخت» براي سطرها به طور مجزا (عالوه بر تعيين آن براي کل قرارداد الحاقي) ،تعيين «واحد پول (ارز)» براي سطر مذکور
و کنترل نمايش يا عدم نمايش بهاي واحد هر سطر ،در فرم نهايي قرارداد الحاقي.

با انجام اين مراحل ،اولين سطر اصلي قرارداد الحاقي را تنظيم نموديد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ميتوانيد با انتخاب آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
و يا کليد « »Insertصفحه کليد ،اقدام به اين امر نماييد (براي افزودن سطر جديد در انتهاي برگه ،بر روي آخرين سطر از کليد « »Downاستفاده نماييد و يا کليد
ترکيبي « »Ctrl+Insertرا فشار دهيد) .الزم به ذکر است ،به منظور تعريف ساير سطرها ،ميتوانيد از گزينههاي ديگري که براي آيکن «افزودن سطر جديد» تعريف
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شده مانند «تکرار (کپي) سطر قبلي»« ،فراخواني (کپي) يک قرارداد ديگر»« ،فراخواني يک کاالي مرکب» و «فراخواني يک پيشفاکتور» نيز استفاده نماييد.

همچنين در صورتيکه که بخواهيد مقادير وارد شده براي سطرهاي اصلي قرارداد مرجع را تعديل نماييد ،بر روي عبارت «سطرهاي تعديل» کليک کنيد .حال براي ايجاد
کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت ليست
سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
سطرهاي اصلي قرارداد مرجع ،ظاهر ميگردد .اکنون از بين سطرهاي موجود ،سطر مورد نظر را انتخاب نماييد .به اين ترتيب اطالعات سطر مذکور در فيلدهاي مربوطه
درج ميگردد .حال در فيلد «مقدار تعديل» ،مقدار کسر يا اضافه کاالي مورد نظر را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،در صورت نياز به کاهش مقدار مرجع ،مقدار مذکور بايد
به صورت منفي در فيلد «مقدار تعديل» وارد گردد .به اين ترتيب با درج اطالعات در اين فيلد ،ساير فيلدها که مربوط به بها ميباشند ،بر اساس تعرفه استفاده شده براي
اين کاال در قرارداد مرجع ،تکميل ميگردند.

از طرفي به منظور افزودن سطرهايي به سطرهاي جنبي قرارداد مرجع ،بر روي عبارت «سطرهاي جنبي» کليک نماييد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما،
ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر جديد ،با اطالعات
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پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در سطر جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر بپردازيد (براي احضار
و يا کليد ترکيبي
محاوره تدوين يک سطر اصلي قرارداد الحاقي ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
« »Shift+Enterرا انتخاب کنيد).

در اين مرحله در فيلد «نوع سطر جنبي» ميتوانيد از گزينههاي «ملحقات»« ،نمونه»« ،جايزه»« ،خدمات فروش»« ،حمل رايگان»« ،نصب» و «آموزش» ،گزينهاي را
انتخاب نماييد .حال در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .اکنون در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را وارد نماييد .الزم به ذکر است،
در صورتيکه کاال يا خدمت اين سطر از طريق فراخواني يک کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب مذکور
خواهد بود .از طرفي به کمک اين فيلد ،امکان اتصال کاال يا خدمت مذکور به ساير کاالها يا خدمات موجود در قرارداد الحاقي که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند،
نيز وجود دارد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي کاال يا خدمت مذکور وجود دارد به اين ترتيب ميتوانيد تحويل کاال يا خدمت اين سطر را
بر حسب واحد فرعي انجام دهيد.
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الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها را
مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :امکان نمايش يا عدم نمايش «سطر جنبي» در فرم نهايي قرارداد الحاقي (براي هر سطر به طور
مجزا) ،امکان تاييد نمودن و يا لغو تاييد سطر مذکور و تغيير وضعيت سطر از «جاري» به «لغو شده» و يا «خاتمه يافته».

با انجام اين مراحل ،اطالعات مربوط به سطرهاي اصلي ،تعديل و جنبي قرارداد الحاقي مذکور را وارد نموديد .حال در صورت تمايل ميتوانيد به منظور محاسبه کسور و
اضافات قرارداد الحاقي مذکور و درج آنها در قسمت «کسور و اضافات» ،بر روي گزينه «محاسبه کسور و اضافات» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها
ميباشد ،کليک نماييد .سپس از پنجره ظاهر شده که حاوي فهرستي از قوانين مکمل بهاي کانديد ،بر حسب شرايط قوانين ،ميباشد ،سطرهاي
يا بهاي برگه» يعني
مورد نياز را انتخاب کنيد.

و يا فشار کليد  »»F2اقدام به ذخيره برگه نماييد.
به اين ترتيب تنظيم قرارداد الحاقي مذکور به پايان رسيد .اکنون با استفاده از آيکن «ذخيره برگه( ،»)F2يعني
 ،خالصه مبالغ (سر جمع اطالعات مالي) برگه مذکور
الزم به ذکر است ،در صفحه ويرايش يک قرارداد الحاقي ،ميتوان به کمک آيکن «خالصه مبالغ برگه» يعني
را مشاهده نمود.
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 42در قراردادهاي الحاقي ،تفاوت سطرهاي اصلي با سطرهاي تعديل چيست؟
قرارداد الحاقي در واقع نوعي از قرارداد است كه داراي يك قرارداد ديگر به عنوان مرجع ميباشد .دليل وجودي اين نوع قرارداد ،اضافه كردن سطر (اصلي يا جنبي) يا
كسور و اضافات به قرارداد مرجع و يا تعديل و تغيير مقدار سطرهاي قرارداد مرجع ميباشد .به اين ترتيب قراردادها به همراه تاثيري که از قراردادهاي الحاقي پذيرفتهاند
با ديگر برگههاي سيستم تعامل ميکنند.

همانطور که گفته شد ،سطرهاي قرارداد الحاقي ممكن است براي تعديل يك سطر از قرارداد مرجع بكار روند .در اين صورت ،در اين سطرها عالوه بر مقدار ابتدايي سطر
مرجع ،فيلد جداگانهاي براي درج افزايش يا كاهش در مقدار مذکور ،در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است ،مرجع سطر قرارداد الحاقي بايد يكي از سطرهاي قرارداد
مرجع باشد که به اين ترتيب بهاي واحد سطرهاي الحاقي از سطرهاي مرجع بدست ميآيند .در اين حالت ميتوان گفت ،سطرهاي قرارداد الحاقي ،وضعيت موثر قرارداد
مرجع را تغيير ميدهند .در حاليکه سطرهاي اصلي قرارداد الحاقي به عنوان سطرهاي جديد در قرارداد مرجع فرض ميشوند.

 43براي کدام دسته از قراردادها ميتوان قرارداد الحاقي تنظيم کرد؟
همانطور که گفته شد ،قرارداد الحاقي ،نوعي قرارداد است که براي اضافه كردن سطر (اصلي يا جنبي) يا كسور و اضافات به قرارداد مرجع و يا تغيير مقدار سطرهاي قرارداد
مرجع ،بكار ميرود .شايان ذکر است ،تنها براي آن دسته از قراردادهايي که عمليات محاسبه کسور و اضافات براي آنها انجام شده ،ميتوان قرارداد الحاقي تنظيم نمود.
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 44برخورد سيستم در هنگام مواجهه با قراردادي که داراي قرارداد(هاي) الحاقي ميباشد ،چگونه است؟
فرم نهايي برگه قراردادي که داراي قرارداد (هاي) الحاقي باشد ،حاصل تاثير تمام قراردادهاي الحاقي در قرارداد مذکور ،است .به عبارتي قراردادها به همراه تاثيري که از
قراردادهاي الحاقي پذيرفتهاند با ديگر برگههاي سيستم تعامل ميکنند.

،پنجره «قراردادهاي الحاقي» را احضار نموده ،ليست اين قراردادها را در صورت
در هر قرارداد ميتوانيد با استفاده از آيکن «فهرست قراردادهاي الحاقي مربوط» يعني
وجود مشاهده نماييد .سپس در صورت تمايل تيک مربوط به هر قرارداد الحاقي را برداشته تا تاثير آن از فرم نهايي قرارداد مرجع حذف گردد .الزم به ذکر است ،در پنجره
 ،بر روي هر قرارداد الحاقي ،صفحه مربوط به «قرارداد الحاقي» مذکور مشاهده ميگردد ،در
قراردادهاي الحاقي ،با انتخاب آيکن «مالحظه قرارداد الحاقي» يعني
صورت تمايل ميتوانيد برگه مذکور را مالحظه يا اصالح نماييد.
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شايان ذکر است ،هنگام تنظيم برگه قرارداد الحاقي ،ابتدا بايد قرارداد مرجع مورد نظر انتخاب گردد ،بنابراين هنگام مشاهده برگه قرارداد الحاقي ،مشخصات مربوط به
قرارداد مرجع در قسمت باالي برگه قابل مشاهده ميباشد.

 45فاکتور فروش چيست و چگونه تنظيم ميشود؟
فاکتور برگهاي شبيه به برگههاي انبار بوده که داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي ميباشد .اين برگه اطالعات مربوط به کاالها يا خدمات ارائه شده را از برگههاي خروج
کاالي سيستم انبار و برگههاي انجام خدمات استخراج ميکند .هر فاكتور فروش ،همزمان يك «سند فروش» نيز هست .از نظر ساختاري ،سطرهاي فاكتور به سه دسته
كلي تقسيم ميشوند:
• «سطرهاي اصلي»« ،كسور»« ،اضافات»« ،پورسانت نماينده»« ،پورسانت بازارياب» و «پورسانت انجام دهنده خدمات» كه همزمان داراي اطالعات مالي و فروش
ميباشند؛
• «سطرهاي جنبي» كه فاقد رخداد مالي موازي هستند و فقط داراي اطالعات فروش هستند؛
• «سطرهاي طرف حساب» («دريافتني»« ،پورسانت نماينده»« ،پورسانت بازارياب» و «پورسانت انجام دهنده خدمات»)« ،برگشت پيشدريافت» و «سطرهاي آزاد»
كه فقط رخداد مالي هستند و اطالعات فروش ندارند.
به اين ترتيب فاکتور فروش عالوه بر قسمتهاي «سطرهاي اصلي»« ،سطرهاي جنبي» و «كسور و اضافات» که در پيشفاکتور و قرارداد وجود دارد ،داراي دو قسمت
«پورسانتها» و «طرف حسابها» نيز ميباشد .هر سطر پورسانت داراي طرف حساب اختصاصي ميباشد که مبلغ محاسبه شده براي پورسانت با تشخيص (وضعيت بدهکار
يا بستانکار) معکوس ،در طرف حساب آن نيز لحاظ ميگردد .به اين ترتيب پورسانتها به همراه طرف حساب آنها به شکل سندهاي جزيي و خودتراز در داخل سند فروش
انجام وظيفه ميکنند و ميتوان سطرهاي پورسانت را به همراه طرف آنها در زمان دلخواه به يک فاکتور (حتي در وضعيت عملياتي) اضافه کرد.
سطرهاي اصلي ،کسور ،اضافات ،برگشت پيشدريافت و سطرهاي آزاد فاکتور در نهايت ماندهاي بدست ميدهند (بدهکار يا بستانکار) که پس از محاسبه ،به صورت طرف
حساب دريافتني در سند درج و منجر به موازنه شدن سند ميگردد.
حال به منظور تنظيم يک فاکتور فروش جديد ،از منوي «فروش» ،گزينه «فاکتور فروش جديد» را انتخاب نماييد .ممکن است با پيغامي مبتني بر اينکه ،تاريخ مربوط به
يک روز تعطيل است ،مواجه شويد .در اين مرحله پس از انتخاب تکمه «بله» يا «خير» ،پنجره «اطالعات عمومي يک فاکتور فروش» باز ميشود.

پنجره مذکور شامل  5قسمت با عناوين «اصلي»« ،مشتري»« ،تکميلي»« ،سند» و «يادداشت» ميباشد .در قسمت «اصلي» ،در کادر مقابل «سري» ،شمارهاي که در
تنظيمات سيستم براي اين نوع برگه وارد کردهايد به عنوان پيشفرض درج شده ،ولي در صورت تمايل ميتوانيد اين شماره را به دلخواه تغيير دهيد .هر فاکتور ميتواند
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داراي قرارداد مرجع باشد (به اين ترتيب تمام سطرهاي آن فاکتور به حساب همان قرارداد برده ميشود) ،در اين صورت شماره قرارداد مذکور را در کادر مقابل «قرارداد
مرجع» وارد نموده ،در صورتيکه تصميم داريد درصدي (همان درصد پيشدريافت تعيين شده براي قرارداد) از مبلغ فاکتور ،به جاي اينکه به حساب بدهي مشتري منظور
گردد ،از پيشدريافت قرارداد مرجع کسر گردد ،گزينه «پيشدريافت قرارداد برگشت داده شود» را تيک بزنيد .حال المانهاي «نوعفروش»« ،مرکز فروش»« ،شرايط
تحويل» و «نحوه پرداخت» را تعيين نماييد .تعيين اين المانها براي تنظيم کليه برگههاي فروش الزامي است .به منظور سهولت در ورود اطالعات ،امکان تعريف
پيشفرض براي اين المانها ،در تنظيمات سيستم وجود دارد .الزم به ذکر است ،در قسمت «واحد پول پيشفرض» ،واحد پولي که هنگام تعريف اين نوع فروش تعيين
نمودهايد به صورت پيشفرض انتخاب شده است که البته قابل تغيير ميباشد .حال در قسمت «شرح» و «شرح التين» (براي گزارشات دو زبانه) ،در صورت تمايل شرحهاي
مورد نظر خود را وارد نماييد.

حال بر روي عبارت «مشتري» کليک نموده ،در اين قسمت ابتدا کد مشتري را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،درج کد مشتري ،مانند المانهاي «نوعفروش»« ،مرکز
فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه پرداخت» ،الزامي است .همچنين در صورتيکه اين کد داراي کد تفصيلي بوده و توسط آن ،به «دفتر نشاني و دفتر تلفن» ،متصل باشد،
اطالعات مربوط به «نشاني»« ،کدپستي»« ،کد اقتصادي» و «محل جغرافيايي» مشتري انتخاب شده ،در محلهاي مربوطه درج خواهد شد .گاهي برخي از مشتريان
هيچ تاثير مالي و عملياتي در سيستم نداشته و در واقع فقط به مجموعهاي از مشخصات آنها (شامل «نام»« ،آدرس»« ،كد اقتصادي» و مانند آنها) جهت تنظيم برگه نياز
ميباشد .اين اطالعات در قسمت «اطالعات مشتري متفرقه» ،مستقيما قابل درج بوده ،همچنين به منظور سهولت در ورود اطالعات ،امکان فراخواني اين اطالعات از
«دفتر تلفن و نشاني» نيز وجود دارد.
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حال بر روي عبارت «تکميلي» کليک نماييد .در اين قسمت در صورتيکه فاکتور مذکور داراي نماينده فروش يا بازارياب ميباشد ،اطالعات فيلدهاي «نماينده»« ،بازارياب»
و «طرف بدهکار» را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه براي نماينده فروش يا بازارياب انتخاب شده ،هنگام تعريف ،گزينه «طرف بدهکار پيشفرض در برگههاي
فروش» را تيک زده باشيد ،به محض انتخاب آنها ،پيغامي مبتني بر انتخاب مرکز مورد نظر (نماينده فروش يا بازارياب) به عنوان طرف بدهکار ،ظاهر ميگردد و به اين
ترتيب پيشفرض طرف بدهکار از مشتري به نماينده فروش يا بازارياب تغيير مييابد .همچنين در قسمت «نشاني محل تحويل» ،ميتوانيد نشاني محل تحويل را به
صورت دستي و يا با احضار «دفتر تلفن و نشاني» وارد نماييد .در ادامه در قسمت «در فرم نهايي فاکتور فروش» ،ميتوانيد نحوه نمايش برخي از اطالعات فاکتور مانند
«اجزاء کاالي مرکب» فراخواني شده در قرارداد مذکور« ،سرجمع کاالهاي تکراري»« ،تخفيف»« ،عوارض»« ،ماليات»« ،مبالغ ارزي» و «مالحظات سطرها» را در فرم
نهايي فاکتور ،مديريت نماييد.

حال بر روي عبارت «سند» کليک نماييد .در اين قسمت ،ميتوانيد نحوه به حساب بردن تخفيف مستقيم (از بهاي فروش کاسته شود يا به حساب جداگانه برده شود) و
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نمايش يا عدم نمايش مبالغ ارزي در سند مالي مربوط را مديريت نماييد .همچنين در قسمت «يادداشت» ميتوانيد براي فاکتور فروش مذکور يادداشتي تنظيم نماييد.
سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به اين ترتيب پنجره «ويرايش فاکتور فروش (جديد)» باز ميشود .اين پنجره شامل  5قسمت با عناوين «سطرهاي اصلي» که به منظور درج اطالعات کاالها و خدمات
فروخته شده ميباشد« ،سطرهاي جنبي» که براي درج کاالها و خدماتي است که در رابطه با اين فروش مصرف شده يا تحويل شدهاند ولي وجهي بابت آنها دريافت نشده
است« ،کسور و اضافات» که شامل سطرهايي است براي محاسبه و درج کسور و اضافات قابل محاسبه براي فاکتور ،به منظور تکميل برگه« ،پورسانتها» که به منظور
درج پورسانتهاي محاسبه شده براي «نماينده»« ،بازارياب» و «انجام دهنده خدمات» فاکتور ،در نظر گرفته شده و قسمت «طرف حسابها» که براي تعيين و درج طرف
حسابهاي فاکتور فروش ميباشد .اکنون در قسمت «سطرهاي اصلي» براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر جديد با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در سطر
جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک سطر اصلي فاکتور فروش»،
و يا کليد ترکيبي « »Shift+Enterرا انتخاب کنيد).
بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
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همانطور که مشاهده ميکنيد ،براي فيلد «کاال يا خدمت» ،به صورت پيشفرض «کاال» انتخاب شده ،ولي در صورت نياز به تنظيم رخداد بر روي خدمات ،ميتوانيد در
اين فيلد ،گزينه «خدمت» را جايگزين کنيد .حال در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .حال در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را
وارد نماييد .الزم به ذکر است در قسمت «پيشفاکتور»« ،درخواست» و «رخداد تحويل» ،در صورتيکه فاکتور داراي مراجع «درخواست»« ،تحويل کاال يا خدمت» و يا
«پيشفاکتور يا قرارداد» باشد ،با فراخواني هر يک از اين برگهها ،شماره آنها در فيلدهاي مربوطه درج ميگردد .همچنين در صورتيکه کاال يا خدمت اين سطر از طريق
فراخواني يک کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب مذکور خواهد بود .از طرفي ،به کمک اين فيلد امکان
اتصال کاال يا خدمت مذکور به ساير کاالها يا خدمات موجود در فاکتور فروش که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند ،نيز وجود دارد .حال در فيلد «مبداء تعيين بها»
گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد تا اطالعات فيلدهاي بعدي بر اساس اين گزينه تکميل گردد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه ميخواهيد از قوانين سيستم استفاده نماييد،
گزينه «تعيين با تعرفه» را انتخاب نموده ،سپس تعرفه مورد نظر را انتخاب نماييد.

در اين صورت اطالعات ساير فيلدهاي مربوط به بها ،بر اساس تعرفه انتخابي تکميل ميگردد .در صورتيکه از گزينه «تعيين به صورت دستي» استفاده نماييد ،اطالعات
فيلدهاي بعدي را نيز بايد به صورت دستي وارد کنيد .همچنين گزينه «هم بها با سطر مرجع» ،در صورت استفاده از يک پيشفاکتور به عنوان مرجع ،قابل انتخاب ميباشد
که در اين صورت اطالعات مربوط به بها نيز از فيلدهاي متناظر مرجع ،در فيلدهاي مربوطه جايگزين ميگردد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي
براي کاال يا خدمت مذکور وجود دارد که به اين ترتيب ميتوانيد مقدار اين سطر را بر حسب واحد فرعي نيز محاسبه کرده ،در صورت نياز ،محاسبات فروش را بر حسب
اين واحد فرعي انجام دهيد .فيلدهاي «مشخصات کاال»« ،شماره سريال»« ،مالحظات» و «شرح عمليات» نيز جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را
وارد نماييد.
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الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها را
مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :تغيير واحد فروش به کمک گزينه «فروش بر حسب واحد فرعي» ،تغيير و تعيين پارامتر «نحوه
پرداخت» براي سطرها به طور مجزا (عالوه بر تعيين آن براي کل فاکتور فروش) ،تعيين «واحد پول (ارز)» براي سطر مذکور ،کنترل نمايش يا عدم نمايش بهاي واحد هر
سطر در فرم نهايي فاکتور و امکان مالحظه و بعضا درج اطالعات رخدادهاي مرجع (به طور مثال ،درج کد مربوط به انبار) .الزم به ذکر است ،در صورت احضار يک برگه
انبار ،اين اطالعات نيز فراخواني ميگردند ،در غير اينصورت تعيين فيلد «انبار کاال» براي کاالها و «انجام دهنده خدمات» براي خدمات الزامي است.

با انجام اين مراحل ،اولين سطر اصلي فاکتور فروش مورد نظر را تنظيم نموديد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ميتوانيد با انتخاب آيکن «افزودن سطر
و يا کليد « »Insertصفحه کليد ،اقدام به اين امر نماييد (براي افزودن سطر جديد در انتهاي برگه ،بر روي آخرين سطر از کليد « »Downاستفاده
جديد» يعني
نماييد و يا کليد ترکيبي « »Ctrl+Insertرا فشار دهيد) .الزم به ذکر است ،به منظور تعريف ساير سطرها ،ميتوانيد از گزينههاي ديگري که براي آيکن «افزودن سطر
جديد» تعريف شده مانند «افزودن سطر جديد با کپي از سطر قبلي»« ،فراخواني يک کاالي مرکب»« ،فراخواني يک برگه ديگر»« ،فراخواني يکباره تعدادي رخداد» و
«فراخواني برگه وارده  »XPنيز استفاده نماييد.
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اکنون به منظور درج کاالها و خدماتي که به صورت رايگان به مشتري ارائه ميگردد ،بر روي عبارت «سطرهاي جنبي» کليک نماييد .حال براي ايجاد سطر جديد در
کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر
محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
جديد ،با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در سطر جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر
بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک سطر جنبي فاکتور فروش» ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
و يا کليد ترکيبي  »»Shift+Enterرا انتخاب کنيد).

در اين مرحله در فيلد «نوع سطر جنبي» ميتوانيد از گزينههاي «ملحقات»« ،نمونه»« ،جايزه»« ،خدمات فروش»« ،حمل رايگان»« ،نصب» و «آموزش» ،گزينهاي را
انتخاب کنيد .همچنين در فيلد «کاال يا خدمت» نيز به صورت پيشفرض «کاال» انتخاب شده ،در صورتيکه ميخواهيد خدمتي را ثبت کنيد ،در اين فيلد گزينه «خدمت»
را جايگزين نماييد .حال در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .اکنون در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را وارد نماييد .الزم به ذکر
است در قسمت «پيشفاکتور»« ،درخواست» و «رخداد تحويل» ،در صورتيکه فاکتور داراي مراجع «درخواست»« ،تحويل کاال يا خدمت» و يا «پيشفاکتور يا قرارداد»
باشد ،با فراخواني هر يک از اين برگهها ،شماره آنها در فيلدهاي مربوطه درج ميگردد .همچنين در صورتيکه کاال يا خدمت اين سطر از طريق فراخواني يک کاالي مرکب
در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب مذکور خواهد بود .از طرفي ،به کمک اين فيلد امکان اتصال کاال يا خدمت مذکور به
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ساير کاالها يا خدمات موجود در فاکتور فروش که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند ،نيز وجود دارد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي
کاال يا خدمت مذکور وجود دارد به اين ترتيب ميتوانيد تحويل کاال يا خدمت اين سطر را بر حسب واحد فرعي انجام دهيد .فيلدهاي «مشخصات کاال»« ،شماره سريال»
و «مالحظات» نيز جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد نماييد.

الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر جنبي تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان
آنها را مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :امکان نمايش يا عدم نمايش سطر جنبي در فرم نهايي فاکتور فروش (براي هر سطر به طور
مجزا) و امکان مالحظه و بعضا درج اطالعات رخدادهاي مرجع (به طور مثال ،درج کد مربوط به انبار) .الزم به ذکر است ،در صورت احضار يک برگه انبار ،اين اطالعات
نيز فراخواني ميگردند در غير اينصورت تعيين فيلد «انبار کاال» براي کاالها و «انجام دهنده خدمات» براي خدمات الزامي است
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در اين مرحله اطالعات مربوط به سطرهاي اصلي و جنبي فاکتور فروش مذکور را وارد نموديد .اکنون به منظور تکميل سطرهاي اصلي و جنبي ميتوانيد از «قوانين مکمل
کاالها و خدمات برگههاي فروش» نيز استفاده نماييد .استفاده از اين قوانين با يك دستور صريح توسط كاربر انجام ميشود که در اين صورت کاربر ميتواند از فهرست
قوانين ظاهر شده ،قوانين مورد نظر را انتخاب نمايد .به اين ترتيب كاالها يا خدمات حاصله از اين قوانين ،در سطرهاي اصلي يا جنبي درج خواهند شد .الزم به ذکر است
ميباشد ،قابل احضار است.
اين قوانين به کمک گزينه «قوانين مکمل کاالها و خدمات» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني

همچنين به منظور محاسبه کسور و اضافات فاکتور مذکور و درج آنها در قسمت «کسور و اضافات» ،بر روي گزينه «محاسبه کسور و اضافات» که از گزينههاي موجود در
ميباشد ،کليک نماييد .حال از پنجره ظاهر شده که حاوي فهرستي از قوانين مکمل بهاي کانديد ،بر حسب شرايط
آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
قوانين ،ميباشد ،سطرهاي مورد نياز را انتخاب نماييد.
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به اين ترتيب تنظيم فاکتور فروش مذکور به پايان رسيد .اکنون با استفاده از آيکن «ذخيره برگه ( ،»)F2يعني و يا فشار کليد  »»F2اقدام به ذخيره برگه نماييد .الزم
به ذکر است ،در صفحه ويرايش يک فاکتور ،ميتوان به کمک آيکن «خالصه مبالغ برگه» يعني  ،خالصه مبالغ (سر جمع اطالعات مالي) برگه مذکور را مشاهده نمود.

به خاطر داشته باشيد ،جهت عملياتي نمودن يک فاکتور فروش ،ابتدا بايد اقدام به تعيين طرف حسابهاي آن فاکتور نماييد .شايان ذکر است ،عالوه بر اينکه امکان تعيين
طرف حسابهاي يک فاکتور فروش به شيوه دستي در قسمت طرف حسابها وجود دارد ،انجام اين فعاليت توسط قوانين طرف حسابها نيز امکانپذير است .بدين منظور
ابتدا به کمک گزينه «قوانين طرف حساب برگههاي فروش» در منوي «تعريف (قانون)» ،قوانين مورد نياز را تعريف نموده ،سپس در هنگام تکميل فاکتور فروش ،گزينه
ميباشد را انتخاب نماييد .حال از پنجره ظاهر شده ،سطرهاي
«قوانين طرف حساب» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
مورد نياز را انتخاب نماييد .اکنون پس از ذخيره برگه ميتوانيد به کمک آيکن «تبديل برگه به عملياتي» يعني اقدام به عملياتي نمودن فاکتور فروش تنظيم شده و
در نتيجه تکميل سند فروش نماييد.
الزم به ذکر است ،جهت محاسبه پورسانتهاي فاکتور مذکور ،ميتوانيد بر روي گزينه «محاسبه پورسانتها» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا
بهاي برگه» يعني ميباشد ،کليک نماييد .در پنجره ظاهر شده ،با توجه به وجود «نماينده فروش» يا «بازارياب» در مشخصات عمومي برگه ،همچنين استفاده از خدمت
در سطرهاي برگه ،فهرستي از قوانين مربوط به پورسانتها ظاهر ميگردد که ميتوان از بين آنها سطرهاي مورد نياز را انتخاب نمود .همانطور که گفته شد ،پورسانتها به
همراه طرف حساب آنها به شکل سندهاي جزيي و خودتراز در داخل سند فروش انجام وظيفه ميکنند و ميتوان سطرهاي پورسانت را به همراه طرف آنها در زمان دلخواه
به يک فاکتور (حتي در وضعيت عملياتي) اضافه کرد.
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 46هنگام تنظيم برگههاي فروش ،واحد فروش به چه معنا است؟
همانگونه که ميدانيد ،کاالها و خدمات تعريف شده در سيستم ،عالوه بر واحد اصلي ،ميتوانند داراي واحد (هاي) فرعي نيز باشند .از طرفي جهت تبديل اين واحد (ها)
به واحد اصلي و بالعکس ،پس از اختصاص واحد (هاي) فرعي به کاال يا خدمت مذکور ،امکان تعيين ضريب تبديل به همراه نحوه اعمال اين ضريب نيز در سيستم فراهم
شده است.

به همين ترتيب در سيستم فروش نيز ميتوان کاالها يا خدمات را برحسب واحد اصلي يا فرعي بفروش رساند .بدين منظور هنگام تنظيم برگههاي فروش ،عالوه بر
فيلد «واحد اصلي» که نشان دهنده واحد اصلي کاال يا خدمت انتخاب شده ميباشد ،فيلد «واحد فروش» نيز تعريف گرديده است .اين فيلد شامل گزينههاي «اصلي»
و «فرعي» بوده که با تعيين آن براي هر رخداد ،عمليات محاسبه بهاي فروش براي کاال يا خدمت درج شده در رخداد مذکور ،بر اساس نوع واحد انتخاب شده (اصلي يا
فرعي) انجام ميگيرد.

الزم به ذکر است در برگههاي فروش ،انتخاب واحد و مقدار فرعي براي يک کاال يا خدمت اختياري ميباشد ،ولي در صورت انتخاب گزينه «فرعي» براي واحد فروش،
تعيين واحد فرعي و مقدار آن الزامي است.
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 47هنگام تنظيم برگههاي فروش «مبدا تعيين بها» و «روش تعيين بها» به چه معنا است؟
هنگام تنظيم برگههاي فروش ،يکي از فيلدهاي موجود در قسمت «سطرهاي اصلي»« ،مبدا تعيين بها» ميباشد.

اين فيلد به منظور تعيين نحوه محاسبه و درج بهاي هر سطر ،در نظر گرفته شده و يكي از حالتهاي زير ميتواند براي آن انتخاب گردد:
• استفاده از تعرفهها و قوانين سيستم – در اين حالت کد تعرفه مورد استفاده نيز در سطر درج ميشود.
• تعيين بها به صورت دستي
• هم بها با سطر مرجع – اين حالت در سطرهاي پيش فاكتور پيش نميآيد .سطر مرجع براي سطرهاي قرارداد ميتواند يك سطر از پيش فاكتور باشد .به همين ترتيب
سطر فاكتور با سطر پيش فاكتور يا قرارداد و سطر صورتحساب برگشت از فروش با سطر فاكتور فروش ميتواند هم بها شود.

از طرفي فيلد ديگري که براي هر سطر در قسمت «سطرهاي اصلي» در نظر گرفته شده« ،روش تعيين بها» ميباشد .براي اين فيلد نيز يکي از حالتهاي «بهاي واحد»
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يا «بهاي کل» ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .هنگام استفاده از «بهاي کل» ،براي كل كاال يا خدمت مندرج در سطر (بدون درج بهاي واحد) ،يك مبلغ كل منظور
ميشود .همچنين در اين حالت امکان کنترل نمايش يا عدم نمايش بهاي واحد در فرم نهايي برگهها نيز وجود دارد که در صورت نمايش بهاي واحد به همراه بهاي کل،
بهاي واحد به صورت مصنوعي محاسبه و بازنمايي ميگردد .به عبارتي نحوه نمايش بهاي هر سطر ممکن است «کل» يا «مبتني بر بهاي واحد» يا «کل با نمايش بهاي
واحد» باشد .الزم به ذکر است ،حالتهاي مختلف «مبدا تعيين بها» در هر سطر ،در انتخاب «روش تعيين بها» موثر ميباشند به اين ترتيب که تعرفهها و قوانين تغيير آنها
بر حسب تعريف ،منجر به انتخاب بهاي کل يا واحد براي «روش تعيين بها» ميگردند .همچنين در تعيين دستي بها ،کاربر به صورت صريح ميتواند از بهاي واحد يا کل
استفاده کند و باالخره در حالت هم بها با سطر مرجع نيز اين مشخصه ،از سطر برگه مرجع به برگه مذکور منتقل ميشود.

 48انواع رخدادهاي قابل درج در سطرهاي جنبي برگههاي فروش کدامند؟
همانطور که گفته شد هنگام تنظيم برگههاي فروش ،کاالها و خدماتي که فروخته ميشوند ،همراه با مقدار ،بها و همچنين يک سري از کسور و اضافات قانوني که براي
هر سطر در نظر گرفته شده ،در قسمت «سطرهاي اصلي» برگهها درج گرديده ،همچنين کاالها و خدماتي که در رابطه با اين فروش مصرف شده يا تحويل شدهاند ولي
وجهي بابت آنها دريافت نشده است ،در قسمت «سطرهاي جنبي» تکميل ميگردند .شايان ذکر است ،انواع رخدادهاي تعريف شده جهت درج در سطرهاي جنبي برگههاي
فروش عبارتند از» «ملحقات»« ،نمونه»« ،جايزه»« ،خدمات فروش»« ،حمل رايگان»« ،نصب»« ،آموزش»« ،تعمير رايگان»« ،لوازم مصرفي تعمير رايگان»« ،ساير
خدمات جنبي» و «ساير لوازم مصرفي جنبي» که بر حسب نياز مورد استفاده قرار ميگيرند .به خاطر داشته باشيد هنگام تنظيم رخدادهاي مربوط به قسمت سطرهاي
جنبي ،امکان بازنمايي يا عدم بازنمايي اين سطرها در فرم نهايي برگههاي فروش نيز در اختيار کاربر قرار داده شده است.

 49ارتباط رخدادهاي خروج کاال يا انجام خدمات با رخدادهاي فروش چگونه است؟
همانطور که گفته شد ،هنگام تنظيم فاکتور فروش ،امکان فراخواني رخدادهاي برگههاي خروج کاال يا انجام خدمات وجود دارد که به اين ترتيب در صورتيکه اين رخدادها
داراي نوع رخداد فروش باشند ،به عنوان سطرهاي اصلي در فاكتور فروش ظاهر ميشوند .از طرفي در صورتيكه رخدادهاي مذکور از نوع رخداد مصرف يا ارائه خدمات
جنبي (رايگان) باشند ،به صورت سطرهاي جنبي در فاكتورهاي فروش ظاهر ميگردند.
الزم به ذکر است ،در برگههاي برگشت از خروج يا انجام خدمات نيز در صورتيكه نوع رخداد ،برگشت از فروش باشد ،اين رخداد به عنوان سطرهاي اصلي در
صورتحسابهاي برگشت از فروش ظاهر ميشود .از طرفي از آنجا که براي خدمات جنبي (رايگان) رخداد برگشت تعريف نشده ،در صورتيکه در برگههاي برگشت از خروج،
براي کااليي رخداد «برگشت مصرف» استفاده شده باشد ،اين رخداد به عنوان سطرهاي جنبي در صورتحساب برگشت از فروش قابل فراخواني ميباشد.
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« 50بازنمايي توجيهي بهاي سطر تحت مکان نما» چيست و چه کاربردي دارد؟
همانطور که گفته شد ،به منظور تعيين نحوه محاسبه و درج بهاي هر سطر ،ميتوان يکي از سه روش «تعيين به صورت دستي»« ،تعيين با تعرفهها» و «همبها با سطر
مرجع» را براي فيلد «مبداء تعيين بها» استفاده نمود .به اين ترتيب در صورت انتخاب گزينه «تعيين به صورت دستي» ،اطالعات مربوط به فيلدهاي «بهاي واحد» يا
«بهاي سطر» ،همچنين در صورت نياز« ،تخفيف مستقيم»« ،عوارض قانوني» و «ماليات بر ارزش افزوده» ،توسط کاربر تکميل ميگردد .همچنين در صورت استفاده از
تعرفهها و قوانين تغيير تعرفهها ،عالوه بر آنکه اطالعات فيلدهاي فوق به کمک اين قوانين محاسبه ميشود ،کد تعرفه مورد استفاده نيز در سطر مربوطه درج ميشود .از
طرفي در صورت انتخاب گزينه «همبها با سطر مرجع» ،اطالعات سطر مذکور از فيلدهاي متناظر مرجع ،در فيلدهاي مربوطه جايگزين ميگردد.
 ،گزينه «بازنمايي
عالوه بر اين جهت مشاهده جزئيات مربوط به بهاي هر سطر ،ميتوان از آيکن «تعيين يکباره تعرفه براي سطرهاي عالمتگذاري شده» يعني
توجيهي بهاي سطر تحت مکاننما» را انتخاب نمود .در اين صورت پنجره «توجيه بهاي يک سطر از برگه فروش» باز ميگردد .اين پنجره با توجه به گزينههاي انتخاب
شده براي «مبداء تعيين بها» ،حاوي دو دسته اطالعات مربوط به بهاي سطر مورد نظر ميباشد.

دسته اول اطالعاتي است که بدون در نظر گرفتن گزينه انتخاب شده براي فيلد «مبدا تعيين بها» و در واقع براي هر سه گزينه درج ميگردد و شامل« :مبدا تعيين بها» و
«مقدار رخداد»« ،روش تعيين بها (بهاي واحد يا بهاي کل)»« ،بهاي واحد»« ،بهاي سطر»« ،تخفيف مستقيم»« ،عوارض قانوني» و «ماليات بر ارزش افزوده» ميباشد.

دسته دوم اطالعاتي است که در صورت انتخاب يکي از دو گزينه «تعيين با تعرفه» و «همبها با سطر مرجع» براي فيلد «مبدا تعيين بها» ،درج گرديده و بر اساس انتخاب
انجام شده براي فيلد مذکور ،شامل اطالعات زير ميباشد:
چنانچه گزينه انتخاب شده براي فيلد «مبدا تعيين بها»« ،تعيين با تعرفه» باشد ،عالوه بر اطالعات دسته اول ،اطالعات مربوط به تعرفه و قوانين تغيير تعرفهاي که بهاي
سطر را تشکيل دادهاند ،توسط عناوين «تعرفه»« ،روش تعيين بها در تعرفه»« ،بهاي واحد – ريال»« ،بهاي کل – ريال» و «قوانين تغيير تعرفه» نيز نمايش داده ميشود.
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چنانچه گزينه انتخاب شده براي فيلد «مبدا تعيين بها»« ،همبها با سطر مرجع» باشد ،عالوه بر اطالعات دسته اول ،پارامترهاي «مقدار رخداد»« ،بهاي واحد» و «بهاي
کل» مرجع ،همچنين «تخفيف مستقيم»« ،عوارض قانوني» و «ماليات بر ارزش افزوده» مربوط به مرجع مورد نظر ،نيز مالحظه ميگردد.

« 51درخت يک رخداد از ديد فروش» چه کاربردي دارد؟
در فرم ويرايش برگههاي فروش ،هرگاه بخواهيد رخداد فروشي را رديابي نموده و فرايند اتفاق افتاده براي رخداد مذکور را مشاهده کنيد ،ميتوانيد از آيکن «درخت يک
استفاده نماييد.
رخداد از ديد فروش» يعني

با انتخاب اين آيکن بر روي رخداد مورد نظر ،پنجره درخت يک رخداد (از ديد فروش) ،مشاهده ميشود .در اين پنجره به کمک ارتباط بين رخداد مذکور با رخدادهاي مرجع،
ميتوان روند طي شده براي درج اين رخداد را مشاهده نمود .الزم به ذکر است ،در اين پنجره ،امکان مشاهده خالصه اطالعات برگههاي مربوط به هر سطح درخت مذکور،
ميتوان برگه مورد نظر را احضار نمود.
در قسمت «مشخصات» وجود داشته ،همچنين به کمک آيکن «مالحظه برگه ( »)Enterيعني
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از طرفي در صورت وجود رخدادهاي انباري در اين درخت ،امکان احضار درخت رخداد از ديد انبار ،به کمک آيکن «احضار درخت رخداد انبار تحت مکاننما» يعني
نيز در اختيار کاربر قرار داده شده است.

 52چنانچه بخواهيم قبل از صدور حواله انبار و يا برگه انجام خدمات ،اقدام به صدور فاکتور نماييم ،رعايت چه
نکاتي ضروري است؟
همانطور که گفته شد مسير قابل پيشبيني براي فرايند فروش عبارتست از «پيشفاکتور»« ،قرارداد»« ،درخواست کاالها يا خدمات»« ،تحويل کاالها يا خدمات» و
«فاکتور فروش» .البته الزم به ذکر است ،در اين مسير ،عمليات فروش از هر يک از برگههاي مذکور قابل آغاز ميباشد .حال در صورتيکه کاربر نخواهد درگير مراحل
مختلف سيستم اعم از تنظيم پيشفاکتور و يا قرارداد ،تنظيم درخواست و يا خروج کاال و انجام خدمات شود ،ميتواند تنها به تنظيم فاکتور فروش بپردازد .در اين صورت
سيستم از روي رخدادهاي فروش کاالها و يا خدمات مورد نظر ،به طور خودکار اقدام به درج رخدادهاي خروج کاال و يا انجام خدمات مرتبط با آن مينمايد .در يك بيان،
اطالعات الزم براي تنظيم اين رخدادها همزمان با تنظيم فاكتور از كاربر اخذ ميگردد ،سپس همراه با ذخيرهسازي فاكتور ،رخدادهاي خروج کاال يا انجام خدمات تشكيل
شده و اتصالهاي الزم برقرار ميشود.
از طرفي ،از آنجا كه ارتباط رخدادهاي خروج كاال يا انجام خدمات با پيشفاكتور يا قرارداد از طريق رخدادهاي درخواست انجام ميشود ،در صورتيكه يک فاکتور بر اساس
پيشفاکتور يا قراردادي تنظيم شده باشد (يعني در هر سطر فاكتور ،سطر پيشفاكتور يا قرارداد مربوط ،به عنوان مرجع ،انتخاب گرديده باشد) ،ولي رخدادهاي درخواست
و خروج ،تنظيم و تعيين نشده باشند ،با ذخيره فاکتور مذکور ،عالوه بر رخدادها (و برگهها)ي خروج كاال يا انجام خدمات ،رخدادها (و برگهها)ي درخواست نيز به صورت
خودكار تنظيم ميگردد .اما شايان ذکر است ،جهت استفاده از امکان مذکور در سيستم ،نکات ذيل بايد مدنظر قرار گيرد:
• از آنجا که به طور معمول فاکتور فروش بر اساس برگه تحويل کاال از انبار و يا انجام خدمات تنظيم ميگردد ،چنانچه کاربر بخواهد قبل از صدور حواله انبار ،اقدام به
صدور فاکتور نمايد ،بايد دسترسي به سيستم انبار را نيز داشته باشد.
• از آنجا که به طور معمول فاکتور فروش بر اساس برگه تحويل کاال از انبار و يا انجام خدمات تنظيم ميگردد ،چنانچه کاربر بخواهد قبل از صدور حواله انبار ،اقدام
به صدور فاکتور نمايد ،بايد در تعريف دسترسيهاي کاربران ،دسترسي به امکان تنظيم خودکار رخدادها ،توسط گزينه «تنظيم خودکار برگههاي درخواست و تحويل
کاالها و خدمات» ،در اختيار کاربر قرار داده شود.
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• مرکز مصرف در رخدادهاي خروج کاال يا انجام خدمات از نوع فروش ،معموال همان «مشتري» است .در مواردي ممکن است مرکز مصرف در انبار ،مرکزي غير از
مشتري باشد .بدين منظور ،در برنامه  Adminسيستم ،پارامتري وجود دارد كه امكان متفاوت بودن اين مركز با مشتري را مجاز يا غيرمجاز مينمايد.

در صورتيكه تفاوت مركز مصرف رخدادهاي فروش و مشتري مجاز شمرده شود ،امکان تعيين يك مركز مصرف پيشفرض براي سطرهاي اصلي فاكتور ،توسط كاربر
وجود دارد .الزم به ذکر است در صورتيکه اين پيشفرض تعيين نشده باشد يا در  ،Adminتفاوت مركز مصرف و مشتري مجاز دانسته نشده باشد ،مركز رخدادهاي
فروش براي برگههاي خروج کاال و انجام خدمات ،همواره همان مشتري خواهد بود .از طرفي هر يك از رخدادهاي جنبي فروش (ملحقات ،جايزه ،خدمات فروش
و )...ممكن است مربوط به يك مركز دلخواه باشند (نه لزوما مشتري) .در اين صورت نيز به ازاي هر يك از انواع رخدادهاي جنبي (ملحقات ،جايزه ،)...امکان تعيين
يك مركز مصرف پيشفرض براي رخدادهاي مصرف ،در اختيار کاربر قرار داده شده است .در اين مورد نيز چنانچه مركز پيشفرض تعيين نشده باشد ،از مشتري به
عنوان مركز مصرف استفاده ميگردد.

• همانگونه که گفته شد ،برگههاي درخواست و تحويل کاال از انبار تنها براي «کاالها» و برگههاي درخواست و انجام خدمات تنها براي «خدمات» قابل استفاده
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ميباشند .بدين ترتيب ،نوع رخداد انبار براي سطرهاي اصلي فاكتور« ،فروش» و براي سطرهاي جنبي «مصرف» ميباشد .از طرفي براي خدمات نيز رخداد «فروش
خدمات» براي سطرهاي اصلي فاکتور و رخداد «ارائه خدمات جنبي (رايگان)» براي سطرهاي جنبي مورد استفاده قرار ميگيرد.

به اين ترتيب به منظور تامين نيازهاي مذکور ،نوع برگه خروج انبار براي سطرهاي اصلي (شامل رخداد فروش) ،نوع برگه خروج انبار براي سطرهاي جنبي (شامل
رخداد مصرف) ،همچنين نوع برگه درخواست (شامل تحويل کاال از انبار) در پارامترهاي سيستم ،قابل تعيين بوده که به اين ترتيب با توجه به نوع برگه انتخاب شده،
اطالعات مربوط به برگههاي مذکور (انواع رخداد ،پيشفرض سري ،نوع طرف حساب و )...تکميل ميگردد.
• برگههاي انباري كه طي فرآيند فوق توسط سيستم ايجاد ميگردد ،حالت پيشنويس داشته و مانند برگههايي که انباردار تنظيم مينمايد ،بايد مراحل تكميل و
حسابداري انبار را طي كنند .همچنين جهت درج شرح اين رخدادهاي انبار ،از قوانين شرح رخدادها استفاده ميگردد.
• پس از تنظيم برگههاي فروش و ايجاد ارتباط با برگههاي انبار و خدمات (به صورت عادي يا به صورت خودکار توسط سيستم) ،کاالها ،خدمات و ساير فيلدهاي مربوطه
(مقدار ،انبار و )....غيرقابل تغيير ميگردد.
بدين ترتيب ،در زمان حذف يك فاكتور يا يک سطر از فاکتور ،در صورتيکه کاربر مجاز به حذف رخدادها و برگههاي خودکار ايجاد شده باشد ،رخدادهاي انبار ،انجام
خدمات يا درخواست متصل به سطر مذکور که به صورت خودکار و توسط سيستم تنظيمشدهاند ،در وضعيت فاكتور نشده قرار گرفته و در نتيجه كانديد حذف ميگردد.

الزم به ذکر است ،برخي از اين رخدادها به داليلي مانند عملياتي شدن برگه مذکور ،ممكن است قابل حذف نباشند ،در هر صورت فهرست تمام رخدادهايي که به
طور خودکار توسط سيستم تنظيم شدهاند ،مشاهده گرديده ،انتخاب نهايي از بين رخدادهاي قابل حذف ،بر عهده كاربر است.
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به خاطر داشته باشيد در صورتيكه تمامي سطرهاي يك برگه انبار يا تحويل خدمات در اين فرآيند حذف شوند ،كل برگه نيز حذف خواهد شد.

 53توالي برگههاي فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخواني چه برگههايي وجود دارد؟
برگههاي فروش در واقع مستندات اختصاصي سيستم فروش ميباشند كه به ترتيب تنظيم شدن عبارتند از پيشفاكتور ،قرارداد ،قرارداد الحاقي ،فاكتور فروش و صورتحساب
برگشت از فروش .اين برگهها از نظر ساختار كلي شباهت زيادي با يكديگر داشته ،حاوي اطالعات عمومي ،سطرهاي اصلي ،سطرهاي جنبي و كسور و اضافات ميباشند.
الزم به ذکر است ،فاکتور و صورتحساب برگشت ،به دليل تاثير مستقيم در فرايند مالي موسسه ،داراي قسمتهاي پورسانت و طرف حساب نيز ميباشند .به اين ترتيب
با توجه به توالي برگههاي فروش ،در مورد پيشفاكتور ،قرارداد ،قرارداد الحاقي و فاكتور فروش ،امکان فراخواني هر برگه در برگههاي بعدي وجود دارد .به عبارتي تنظيم
قرارداد از روي پيشفاكتور ،فاكتور از روي پيشفاكتور يا قرارداد امکانپذير ميباشد .الزم به ذکر است ،در مورد فاکتور فروش ،فراخواني برگههاي درخواست کاالها يا
خدمات ،تحويل کاالها و انجام خدمات نيز امکانپذير ميباشد .از طرفي در خصوص برگههاي صورتحساب برگشت از فروش فقط امکان فراخواني و احضار برگههاي
درخواست برگشت کاالها يا خدمات و برگشت کاالها يا انجام خدمات وجود دارد.
به طور کلي عمليات تنظيم برگههاي فروش از روي ساير برگهها ،به صورت «فراخواني برگهها در يكديگر»« ،فراخواني سطرهايي از برگهها در يكديگر» و يا «تعيين
يك سطر از برگه مبدا به عنوان مرجع سطر برگه مقصد» قابل انجام است .الزم به ذکر است در همه وضعيتهاي فوق سطرهاي اصلي در برگهها ،ممكن است به صورت
هم بها با سطرهاي مرجع تنظيم شوند .در مورد صورتحساب برگشت از فروش ،اگرچه مرجع مستقيم رخداد فروش وجود ندارد ،اما ميتوان با تعقيب رخدادهاي برگشت از
فروش يا از طريق رخدادهاي درخواست برگشت از فروش ،به بهاي فروش دسترسي داشت.
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 54انواع رخدادهاي مالي مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟
به طور کلي هر فاكتور فروش ،يك «سند فروش» (قابل مقايسه با سند انبار يا دريافت و پرداخت) نيز هست .به عبارتي هر فاکتور داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي
ميباشد .همانطور که گفته شد از نظر ساختاري ،سطرهاي فاكتور به سه دسته كلي تقسيم ميشوند« :سطرهاي جنبي» که شامل اطالعات فروش بوده و فاقد رخدادهاي
مالي موازي ميباشند« ،سطرهاي اصلي»« ،كسور و اضافات» و «پورسانتها» كه همزمان داراي اطالعات مالي و فروش هستند و سطرهاي مربوط به «طرف حسابها»
كه فاقد اطالعات فروش بوده ،به عبارتي فقط حاوي رخداد مالي ميباشند .الزم به ذکر است در هر فاکتور فروش ،حاصل جمع مبلغ سطرهاي اصلي و كسور و اضافات،
بهاي كل فاكتور را تشكيل ميدهند .به اين ترتيب پس از تکميل سطرهاي اصلي ،جنبي ،کسور و اضافات و در صورت نياز پورسانتهاي مربوط به فاکتور ،به منظور انتخاب
حساب و تفصيلي(هاي) مورد نظر جهت عملياتي نمودن فاکتور و تنظيم سند فروش ،از رخدادهاي موجود در قسمت «طرف حسابها» ،استفاده ميگردد.

به اين ترتيب انواع رخدادهاي مالي مورد استفاده در قسمت «طرف حسابهاي فاکتور فروش» عبارتند از:

• سطرهاي آزاد :کاربر ميتواند هنگام دريافت وجه نقد يا چک از مشتري ،به جاي ثبت آنها از طريق سند جداگانه ،ثبتهاي مربوطه را توسط اين نوع رخداد انجام دهد.
به طور مثال اگر مبلغ فاکتور قرار است به صورت نقد ولي طي زمانهاي مختلف دريافت گردد ،ميتوان مبلغ مورد نظر را به کمک تاريخ سررسيد ،در سطرهايي از
همين نوع رخداد تقسيط نمود.
• طرف حساب دريافتني :در نهايت ،مانده ناشي از سطرهاي اصلي و كسور و اضافات ،در يك حساب که توسط رخداد «طرف حساب دريافتني فروش» تعيين شده ،درج
ميگردد.
• برگشت پيشدريافت :در صورتيکه فاکتور داراي قرارداد مرجع بوده و براي اين قرارداد درصد برگشت پيشدريافت تعيين شده باشد ،اگر عمل برگشت پيشدريافت در
فاکتور فروش درخواست گردد ،درصدي از بهاي فاكتور (همان درصد پيشدريافت قرارداد مرجع) ،برگردانده ميشود و به جاي منظور شدن به حساب بدهي مشتري،
از حسابي که براي رخداد مذکور (برگشت پيشدريافت)تعيين ميگردد برگشت داده ميشود.
• تخفيف مستقيم :چنانچه در قسمت «اطالعات عمومي يک فاکتور فروش» ،جهت تعيين نحوه به حساب بردن تخفيف مستقيم سطرها ،گزينه «به حساب جداگانه
برده شود» ،انتخاب گردد ،سرجمع مبلغ تخفيف مستقيم مربوط به سطرهاي اصلي در حسابي که براي رخداد مذکور (تخفيف مستقيم) تعيين ميشود ،درج ميگردد.
در غيراين صورت ،اگر گزينه مذکور انتخاب نگردد ،سرجمع مبلغ تخفيف مستقيم از مبلغ فروش کاسته ميشود.
• عوارض قانوني :سرجمع مبلغ عوارض قانوني که در قسمت سطرهاي اصلي فاکتور محاسبه ميشود ،در حسابي که توسط رخداد «عوارض قانوني» تعيين ميگردد،
درج ميشود.
• ماليات بر ارزش افزوده :سرجمع مبلغ ماليات بر ارزش افزوده که در قسمت سطرهاي اصلي فاکتور محاسبه ميشود ،در حسابي که توسط رخداد «ماليات بر ارزش
افزوده» تعيين ميگردد ،درج ميشود.
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الزم به ذکر است ،در يک فاکتور فروش ،در صورت صفر بودن مانده هر يک از رخدادهاي فوق ،مثال زمانيکه تمام بهاي فاکتور در سطرهاي آزاد پرداخت شده و يا
هنگاميکه براي فاکتور مذکور ،نياز به محاسبه هر يک از پارامترهاي عوارض ،ماليات و تخفيف مستقيم نباشد ،نياز به تعيين اين رخدادها نيز نبوده و در صورت تعيين
آنها ،در زمان عملياتي نمودن فاکتور مذکور سطر مربوط به اين رخدادها از طرف حسابها حذف خواهد شد.

 55چگونه ميتوان طرف حساب فاکتورهاي فروش را تعيين نمود؟
ف حساب فاکتورهاي فروش به دو روش «دستي» و استفاده از «قوانين طرف حساب برگههاي فروش» امکانپذير ميباشد.
تعيين طر 

ف حساب براي يک فاکتور فروش با استفاده از روش دستي ،ابتدا بايد در پنجره ويرايش فاکتور مذکور ،بر روي عبارت «طرف حسابها» کليک نماييد.
به منظور تعيين طر 
حال به منظور تعيين حسابهاي مورد نياز ،ابتدا به کمک آيکن «افزودن سطر جديد» يعني  ،يا انتخاب کليد  ،Insertسطر جديد ايجاد کنيد .اکنون در قسمت «نوع
رخداد مالي» ،با توجه به طرف حسابي که ميخواهيد انتخاب کنيد ،از بين رخدادهاي «سطر آزاد»« ،طرف حساب دريافتني»« ،برگشت پيشدريافت»« ،تخفيف مستقيم»،
«عوارض قانوني» و «ماليات بر ارزش افزوده» ،گزينهاي را انتخاب نموده ،سپس در قسمت «کد حساب» و در صورت نياز «کد تفصيلي (ها)» ،اطالعات الزم را وارد نماييد.
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الزم به ذکر است ،همانطور که گفته شد ،تعيين طرف حسابهاي فاکتور فروش به کمک قوانين «طرف حساب برگههاي فروش ،نيز امکانپذير است .در اين شرايط ،پس
از تعريف قوانين مورد نياز ،استفاده از اين قوانين با يک دستور صريح توسط کاربر قابل انجام ميباشد .بدين منظور کاربر مذکور بايد در همان پنجره ويرايش فاکتور ،بر
کليک نموده ،گزينه «قوانين طرف حساب» را انتخاب نمايد .در اين صورت فهرستي از قوانيني که
روي فلش کنار آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
با شرايط فروش برگه منطبق ميباشند ،به اطالع کاربر ميرسد .حال کاربر ميتواند قوانين مورد نياز را انتخاب نموده تا در نهايت حسابهايي که به عنوان طرف حساب
شناخته ميشوند ،به اطالعات برگه اضافه شوند.

 56کاربرد قوانين طرف حساب برگه چيست و چگونه تعريف ميشود؟
همانطور که گفته شد ،به منظور عملياتي نمودن فاكتور فروش و صورتحساب برگشت از فروش (همانند برگههاي انبار) ،نياز به تعيين و درج طرف حسابها و در صورت
نياز تفصيليهاي مربوطه ،در سطرهاي «طرف حسابها» ميباشد .اين طرف حسابها که در سطرهاي جداگانه و توسط رخدادهاي مختلف تعيين ميگردند ،به دو شيوه دستي
و استفاده از قوانين ،قابل تنظيم ميباشند .به عبارتي در صورتيکه در نظر داريد تعيين طرف حساب برگههاي فروش به صورت دستي صورت نگرفته و رخدادهاي مذکور به
صورت خودکار درج گردد ،نياز به تعريف قوانيني با عنوان «قوانين طرف حساب برگههاي فروش» داريد .تعريف اين قوانين شبيه به قوانين متناظر در سيستم انبار ميباشد.
شايان ذکر است ،تعريف قوانين طرف حساب الزامي نبوده ،کامال اختياري است و تنها براي کمک به کاربر در نظر گرفته شده است ،زيرا همانطور که گفته شد ،خود کاربر
در هنگام تنظيم برگه ميتواند رخدادها و طرف حسابهاي مورد نظر را به صورت دستي تعيين نمايد.
به منظور تعريف «قوانين طرف حساب برگههاي فروش» ،از منوي «تعريف (قانون)» گزينه «قوانين طرف حساب برگههاي فروش» را انتخاب نماييد .به اين ترتيب پنجره
«قوانين طرف حساب برگههاي فروش» ظاهر ميگردد .اين قوانين به صورت فهرستي تعريف شده و هر قانون هنگام تعريف ،شامل  5قسمت با عناوين «مشخصات
اصلي»« ،ساير تفصيليها»« ،شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ميباشد.
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براي هر قانون طرف حساب برگههاي فروش ،در قسمت «مشخصات اصلي» ابتدا بايد از بين گزينههاي «نوع قانون» که عبارتند از« :طرف حساب دريافتني فروش»،
«طرف حساب دريافتني برگشت از فروش»« ،برگشت پيشدريافت قرارداد»« ،حساب تخفيف مستقيم»« ،حساب عوارض قانوني»« ،حساب ماليات بر ارزش افزوده»،
«برگشت تخفيف مستقيم»« ،برگشت عوارض قانوني» و «برگشت ماليات بر ارزش افزوده» ،گزينهاي انتخاب گردد .حال «کد» و «نام» را وارد کرده ،در صورت نياز
ميتوانيد براي قانون مذکور «نام التين» (براي گزارشهاي دو زبانه) تعيين نماييد .همچنين ميتوانيد در کادر مقابل شرح رخداد ،عبارتي را جهت درج در شرح سطرهاي
طرف حساب برگههاي فروش وارد کنيد .الزم به ذکر است ،جهت درج شرح رخداد با توجه به پارامترها و مقادير مورد استفاده در رخدادها ،ميتوان با استفاده از آيکن
«تعيين پارامترهاي شرح» يعني  ،شرحهاي پارامتري تعريف نمود.

حال حساب مورد نظر ،جهت استفاده به عنوان طرف حساب را انتخاب نماييد .شايان ذکر است جهت انتخاب حساب براي قانون مذکور ،عالوه بر تايپ کد حساب در فيلد
مربوطه ،ميتوانيد جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور ،با کليک بر روي آيکن «انتخاب حساب» يعني و يا با تايپ « »/و فشار کليد « »Enterدر کادر مقابل
«حساب» ،پنجره «درخت حسابها» را احضار نماييد .همچنين ميتوانيد با تايپ « »//و فشار کليد « ،»Enterدر کادر مقابل «حساب» ،پنجره «انتخاب حساب با جستجو
در نام» را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر ،احضار نماييد.
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سپس در صورت تمايل ميتوانيد با انتخاب گزينههاي مربوط به تفصيليهاي طرف بدهکار ،مرکز فروش و يا قرارداد ،همچنين تفصيليهاي مشتري ،نماينده فروش و
بازارياب فروش (در قسمت ساير تفصيليها) ،ترتيبي دهيد که کد تفصيليهاي آنها که از سطرهاي فاکتور يا صورتحساب برگشت فروش قابل تشخيص ميباشند ،به
طور خودکار در محلهاي تفصيلي  1تا  5درج گردد .اگر مايليد در صورت وجود نداشتن تفصيلي موردنظر ،به شما پيغام خطا داده شود ،گزينه «خطا در صورت عدم وجود
تفصيلي» را براي هر تفصيلي تيک بزنيد.
الزم به ذکر است به جاي استفاده از امکان ثبت خودکار کدهاي تفصيلي در محل تفصيليها ،ميتوانيد در قسمت «ساير تفصيليها» ،تفصيليهاي مورد نظر را در
محلهاي»تفصيلي »5 -1وارد نماييد.
از طرفي در قسمتهاي «شرايط اصلي»« ،شرايط مشتري ،نماينده  »...و «ساير شرايط» ميتوان اقدام به تعريف انواع شرايط براي قانون مذکور نمود.

همانطور که مشاهده ميکنيد در قسمت «شرايط اصلي» ،عالوه بر تعيين شرايط بر روي «واحد پول (ارز)» و «محدوده کد مرکز فروش» ،ميتوان بر روي «نوع فروش»،
«نحوه پرداخت» و وضعيت نقدي يا اعتباري بودن نحوه پرداخت ،به کمک گزينههاي اين المانها و بعضا عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،شرايطي تعريف نمود.
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همچنين در قسمت «شرايط مشتري ،نماينده  »...عالوه بر تعيين شرايط بر روي مراکز «مشتري»« ،نماينده فروش»« ،بازارياب» و همچنين «طرف بدهکار» ،به کمک
عملگرهاي «مساوي» و «مخالف» ،امکان تعريف شرايطي بر روي گروههاي محاسباتي اين مراکز نيز وجود دارد.

باالخره در قسمت «ساير شرايط» ،امکان تعريف شرط بر روي «شرايط تحويل» و «محل جغرافيايي» وجود دارد .حال به منظور تاييد تعاريف و تنظيمات انجام شده بر
روي تکمه «تصويب» کليک نماييد.
ب دريافتني فاکتورهاي فروش به تفکيک مشتريان ،اقدام به تعريف قانون نماييد .بدين منظور از منوي
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد به منظور تعيين طرف حسا 
«تعريف (قانون)» ،گزينه «قوانين طرف حساب برگههاي فروش» را انتخاب کنيد.
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پنجره «قوانين طرف حساب برگههاي فروش» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد يک قانون طرف حساب ،تدوين نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .حال جهت
را انتخاب کنيد و يا کليد  Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
تعريف يک قانون جديد ،آيکن «افزودن قانون جديد ( »)Insيعني

به اين ترتيب امکان تعريف يک قانون جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .جهت تدوين قانون جديد با استفاده از محاوره ،از آيکن «اصالح قانون تحت
را انتخاب نماييد .پنجره «قانون طرف حساب برگههاي فروش» مشاهده ميشود .در اين پنجره ،در قسمت «مشخصات
مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
اصلي» ،گزينه «طرف حساب دريافتني فروش» را به عنوان «نوع قانون» انتخاب نماييد .سپس در قسمت «کد» و «نام» به ترتيب عدد « »20و عبارت «طرف حساب
دريافتني» را تايپ کنيد .اکنون در کادر مقابل «حساب» ،کد حساب «حسابهاي دريافتني» را وارد نماييد.
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حال از آنجا که ميخواهيد حساب مذکور به تفکيک مشتريان در اسناد درج گردد ،بر روي عبارت «ساير تفصيليها» کليک نماييد .سپس گزينه «استفاده از تفصيلي
مشتري» را تيک زده و محل درج آن را «تفصيلي  »1قرار دهيد .همچنين گزينه «خطا در صورت عدموجود تفصيلي مشتري» را تيک بزنيد تا در صورت وجود نداشتن
تفصيلي مورد نظر ،به شما پيغام خطا داده شود .حال بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
به اين ترتيب قانوني جهت تعيين طرف حساب دريافتني فاکتورهاي فروش به تفکيک مشتريان ،تعريف نموديد .به طريق مشابه ميتوانيد قوانين ديگري براي تعيين ساير
طرف حسابهاي برگههاي فروش (عوارض ،ماليات بر ارزش افزوده و  )....تعريف کنيد.

 ،گزينه
حال در هنگام تکميل فاکتور فروش ،به منظور استفاده از قوانين تعريف شده ،از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
«قوانين طرف حساب» را انتخاب نماييد .به اين ترتيب فهرستي از قوانين تعريف شده ظاهر ميگردد .از آنجا که با توجه به امکان تعريف شرايط مختلف ،قوانين متنوعي
جهت تعيين طرف حسابها قابل تعريف هستند ،از فهرست مذکور ،اولين قانوني كه شرايط را برآورده نمايد ،به صورت پيشفرض انتخاب شده و ساير قوانين مشابه که با
شرايط موجود در برگه منطبق ميباشد نيز مشاهده ميشود که در صورت تمايل قابل انتخاب هستند .اکنون ميتوانيد پس از انتخاب قوانين مورد نظر ،اقدام به ذخيره و
عملياتي نمودن فاکتورنماييد.
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 57نحوه به حساب بردن تخفيف مستقيم سطرها ،در يک فاکتور فروش چگونه است؟
همانطور که گفته شد ،در هر سطر اصلي ،بخشي از بهاي سطر به عنوان تخفيف مستقيم قابل تفكيك ميباشد .به عبارتي هنگام تکميل فرايند محاسبه بها ،اين مبلغ (بر
اساس نوع تعيين بهاي انتخاب شده) ،ميتواند به صورت دستي ،با استفاده از قوانين تغيير تعرفه (هنگام انتخاب تعرفه) و يا با انتقال از سطر مرجع تکميل گردد.

همچنين به منظور تعيين نحوه به حساب بردن اين مبلغ ،در يک فاکتور فروش ،پارامتري در اطالعات عمومي فاکتور قرار داده شده است که اين پارامتر داراي دو گزينه
«از بهاي فروش کاسته شود» و «به حساب جداگانه برده شود» ،ميباشد .به عبارتي با انتخاب هر يک از اين گزينهها ،تعيين ميکنيد که مبلغ حاصل از تخفيف مستقيم،
آيا در حساب اصلي فروش منظور گردد و يا به حساب جداگانهاي که بدين منظور در قسمت طرف حسابها تعيين ميشود ،لحاظ گردد.

 58فرآيند عمليات برگشت از فروش شامل چه مراحلي است؟
به طور کلي برگههاي «صورتحساب برگشت از فروش» مشابه برگههاي «فاکتور فروش» شامل قسمتهاي «سطرهاي اصلي»« ،سطرهاي جنبي»« ،برگشت کسور و
اضافات»« ،برگشت پورسانتها» و «طرف حسابها» بوده با اين تفاوت که سطرهاي اصلي و جنبي آن به رخدادهاي برگشت از فروش و مصرف کاال يا خدمات متصل
ميشوند .الزم به ذکر است ،تمامي قوانين مورد استفاده در برگههاي فروش ،به تفکيک براي صورتحسابهاي برگشت از فروش نيز قابل تعريف ميباشند.

به عبارتي با تعريف قوانين کسور و اضافات و پورسانتها براي صورتحساب برگشت از فروش ،ميتوان ترتيبي داد كه به طور مثال عوارض شهرداري يا آموزش و پرورش
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به خريدار برگردانده نشود ولي پورسانتي كه براي اين فروش لحاظ شده ،برگردانده شود .البته اصليترين نکته در اين برگه ،معکوس بودن تمامي مبالغ رخدادهاي مالي،
نسبت به فاکتور فروش ميباشد.
شايان ذکر است ،در برگههاي صورتحساب برگشت از فروش هيچگاه نبايد مقدار برگشت داده شده از مقدار فروخته شده بيشتر شود .اين کنترل در مسير برگشت دوره
جاري ،از طريق رخدادهاي سيستم انبار انجام ميشود و براي برگشتهاي دوره قبل نيز ،برگههاي درخواست برگشت ،در نظر گرفته شده است .از طرفي در رخدادهاي
انبار از نوع برگشت دوره قبل كه داراي درخواست ميباشند ،جمع مقدار برگشتي كه از طريق درخواست به يك رخداد برگشت فروش متصل شده است ،با مقدار موثر
رخداد مرجع کنترل ميگردد.
شايان ذکر است ،با وجود آنکه امکان فراخواني برگهها يا رخدادهاي برگشت از فروش انبار (دوره جاري يا قبل) ،همچنين برگههاي درخواست برگشت از فروش انبار ،در
صورتحساب برگشت از فروش تعبيه شده است ،در نهايت فقط رخدادهاي برگشت از فروش کاالها يا خدمات در سطرهاي صورتحساب درج ميشوند.
الزم به ذکر است ،در عمليات برگشت از فروش ،برخالف فاکتور ،امکان تنظيم برگههاي برگشت از فروش کاال يا خدمات به صورت خودکار وجود ندارد ،اما اگر يکي از
رخدادهاي برگه «صورتحساب برگشت از فروش» از يكي از مسيرهاي فوق ،به يکي از رخدادهاي «فاكتور فروش» متصل گردد ،امكان حفظ بهاي استفاده شده در فاکتور
مذکور براي برگه صورتحساب برگشت از فروش وجود داشته و روش تعيين بهاي سطرهاي اين برگه ،به صورت هم بها با سطر مرجع (فاکتور) ميگردد.

 59صورت حساب برگشت از فروش چيست و چگونه تنظيم ميشود؟
اين برگه ،بسيار شبيه به فاكتور فروش بوده ،با اين تفاوت که سطرهاي اصلي آن به رخدادهاي برگشت از فروش كاال يا خدمات متصل ميشوند .نكته قابل توجه در مورد
اين برگهها ،معكوس بودن مبالغ رخدادهاي مالي (جابجا شدن بدهكار و بستانكار) آنها در مقايسه با فاکتور فروش ميباشد .از طرفي از آنجا که همه قوانين (تغيير تعرفهها،
قوانين محاسبه كسور و اضافات و پورسانت و قوانين طرف حسابها) ،به تفكيك براي فروش و برگشت از فروش قابل تعريف ميباشند ،كسور و اضافات و پورسانتها
نيز به همان صورت فاکتور ،در اينجا مطرح هستند .به طور مثال در يک صورتحساب برگشت از فروش ميتوان ترتيبي داد که عوارض شهرداري يا آموزش و پرورش به
خريدار برگردانده نشود ولي پورسانتي كه براي اين فروش لحاظ شده بود ،برگردانده شود.
از طرفي امكان فراخواني برگهها يا رخدادهاي برگشت از فروش انبار (دوره جاري يا قبل) و درخواست برگشت از فروش انبار در صورتحساب برگشت از فروش وجود دارد
که در اين صورت ،ارتباط سطرهاي صورتحساب برگشت از فروش با سطرهاي فاكتور فروش (در صورت وجود) ممكن است به دو صورت برقرار شود .تفاوت اين دو روش،
مربوط به دوره قبل يا دوره جاري بودن فروشي كه برگشت خورده است ميباشد .به عبارتي براي برگشتهاي دوره قبل بايد درخواستهاي برگشت وجود داشته باشد .اين
درخواستها داراي مرجع ميباشند (كه رخدادهاي دوره مالي قبل هستند) .در خصوص خدمات نيز امکان فراخواني برگههاي درخواست برگشت و برگشت فروش خدمات،
در اختيار کاربر قرار داده شده است.
حال به منظور تنظيم يک صورتحساب برگشت از فروش جديد ،از منوي «فروش» ،گزينه «صورتحساب برگشت از فروش جديد» را انتخاب نماييد .ممکن است با پيغامي
مبتني بر اينکه ،تاريخ مربوط به يک روز تعطيل است ،مواجه شويد .در اين مرحله پس از انتخاب تکمه «بله» يا «خير» ،پنجره «اطالعات عمومي يک صورتحساب
برگشت از فروش» باز ميشود.
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پنجره مذکور شامل  5قسمت با عناوين «اصلي»« ،مشتري»« ،تکميلي»« ،سند» و «يادداشت» ميباشد .در قسمت «اصلي» ،در کادر مقابل «سري» ،شمارهاي که
در تنظيمات سيستم براي اين نوع برگه وارد کردهايد به عنوان پيشفرض درج شده ،ولي در صورت تمايل ميتوانيد اين شماره را به دلخواه تغيير دهيد .حال المانهاي
«نوعفروش»« ،مرکز فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه پرداخت» را تعيين نماييد .تعيين اين المانها براي تنظيم کليه برگههاي فروش الزامي است .به منظور سهولت
در ورود اطالعات ،امکان تعريف پيشفرض براي اين المانها ،در تنظيمات سيستم وجود دارد .الزم به ذکر است ،در قسمت «واحد پول پيشفرض» ،واحد پولي که هنگام
تعريف اين نوع فروش تعيين نمودهايد به صورت پيشفرض انتخاب شده است که البته قابل تغيير ميباشد .حال در قسمت «شرح» و «شرح التين» (براي گزارشات دو
زبانه) ،در صورت تمايل شرحهاي مورد نظر خود را وارد نماييد.

حال بر روي عبارت «مشتري» کليک نموده ،در اين قسمت ابتدا کد مشتري را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،درج کد مشتري ،مانند المانهاي «نوعفروش»« ،مرکز
فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه پرداخت» ،الزامي است .همچنين در صورتيکه اين کد داراي کد تفصيلي بوده و توسط آن ،به «دفتر نشاني و دفتر تلفن» ،متصل باشد،
اطالعات مربوط به «نشاني»« ،کدپستي»« ،کد اقتصادي» و «محل جغرافيايي» مشتري انتخاب شده ،در محلهاي مربوطه درج خواهد شد .گاهي برخي از مشتريان
هيچ تاثير مالي و عملياتي در سيستم نداشته و در واقع فقط به مجموعهاي از مشخصات آنها (شامل «نام»« ،آدرس»« ،كد اقتصادي» و مانند آنها) جهت تنظيم برگه نياز
ميباشد .اين اطالعات در قسمت «اطالعات مشتري متفرقه» ،مستقيما قابل درج بوده ،همچنين به منظور سهولت در ورود اطالعات ،امکان فراخواني اين اطالعات از
«دفتر تلفن و نشاني» نيز وجود دارد.
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حال بر روي عبارت «تکميلي» کليک نماييد .در اين قسمت در صورتيکه صورتحساب برگشتي مذکور نياز به نماينده فروش يا بازارياب دارد ،اطالعات فيلدهاي «نماينده»،
«بازارياب» و «طرف بدهکار» را وارد نماييد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه براي نماينده فروش يا بازارياب انتخاب شده ،هنگام تعريف ،گزينه «طرف بدهکار پيشفرض
در برگههاي فروش» را تيک زده باشيد ،به محض انتخاب آنها ،پيغامي مبتني بر انتخاب مرکز مورد نظر (نماينده فروش يا بازارياب) به عنوان طرف بدهکار ،ظاهر ميگردد
و به اين ترتيب پيشفرض طرف بدهکار از مشتري به نماينده فروش يا بازارياب تغيير مييابد .همچنين در قسمت «نشاني محل تحويل» ،ميتوانيد نشاني محل تحويل را
به صورت دستي و يا با احضار «دفتر تلفن و نشاني» وارد نماييد .در ادامه در قسمت «در فرم نهايي برگه» ،ميتوانيد نحوه نمايش برخي از اطالعات صورتحساب برگشت
مانند «اجزاء کاالي مرکب» فراخواني شده در قرارداد مذکور« ،سرجمع کاالهاي تکراري»« ،تخفيف»« ،عوارض»« ،ماليات»« ،مبالغ ارزي» و «مالحظات سطرها» را در
فرم نهايي آن ،مديريت نماييد.

حال بر روي عبارت «سند» کليک نماييد .در اين قسمت ،ميتوانيد نحوه از حساب خارج نمودن تخفيف مستقيم (بر روي حساب طرف اصلي تاثير بگذارد و يا روي حساب
جداگانه (مثال مربوط به تخفيفات)) و نمايش يا عدم نمايش مبالغ ارزي در سند مالي مربوط را مديريت نماييد .همچنين در قسمت «يادداشت» ميتوانيد براي صورتحساب
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برگشتي مذکور يادداشتي تنظيم نماييد .سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به اين ترتيب پنجره «ويرايش صورتحساب برگشت از فروش (جديد)» باز ميشود .اين پنجره شامل  5قسمت با عناوين «سطرهاي اصلي» که به منظور درج اطالعات
کاالها و خدمات برگشت شده ميباشد« ،سطرهاي جنبي» که براي درج کاالها و خدمات برگشتي است که وجهي بابت آنها از مشتري دريافت نشده« ،کسور و اضافات»
که شامل سطرهايي است براي محاسبه و درج کسور و اضافات قابل محاسبه براي صورتحساب برگشت به منظور تکميل برگه« ،پورسانتها» که به منظور درج برگشت
پورسانتهاي محاسبه شده براي «نماينده»« ،بازارياب» و «انجام دهنده خدمات» ،در نظر گرفته شده و قسمت «طرف حسابها» که براي تعيين و درج طرف حسابهاي
صورتحساب برگشت از فروش ميباشد .اکنون در قسمت «سطرهاي اصلي» براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
کليک کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر جديد با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در
سطر جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک سطر اصلي صورتحساب
برگشت از فروش» ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني و يا کليد ترکيبي « »Shift+Enterرا انتخاب
کنيد).
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همانطور که مشاهده ميکنيد ،براي فيلد «کاال يا خدمت» ،به صورت پيشفرض «کاال» انتخاب شده ،ولي در صورت نياز به تنظيم رخداد بر روي خدمات ،ميتوانيد در
اين فيلد ،گزينه «خدمت» را جايگزين نماييد .حال در فيلد «کد کاال» ،کاال يا خدمت مورد نظر را انتخاب کنيد .حال در فيلد «مقدار» ،مقدار کاال يا خدمت مورد نياز را
وارد نماييد .الزم به ذکر است در قسمت «رخداد برگشت»« ،درخواست» و «فاکتور» ،در صورتيکه صورتحساب برگشت داراي مراجع «درخواست برگشت» يا «برگشت
تحويل» باشد ،با فراخواني هر يک از اين برگهها ،شماره آنها در فيلدهاي مربوطه درج ميگردد .همچنين در صورتيکه کاال يا خدمت اين سطر از طريق فراخواني يک
کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب مذکور خواهد بود .از طرفي ،به کمک اين فيلد امکان اتصال کاال يا
خدمت مذکور به ساير کاالها يا خدمات موجود در صورتحساب برگشت از فروش که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند ،نيز وجود دارد .حال در فيلد «مبداء تعيين
بها» گزينه مورد نظر را انتخاب نماييد تا اطالعات فيلدهاي بعدي بر اساس اين گزينه تکميل گردد .الزم به ذکر است ،در صورتيکه ميخواهيد از قوانين سيستم استفاده
نماييد ،گزينه «تعيين با تعرفه» را انتخاب نموده ،سپس تعرفه مورد نظر را انتخاب نماييد.

در اين صورت اطالعات ساير فيلدهاي مربوط به بها ،بر اساس تعرفه انتخابي تکميل ميگردد .در صورتيکه از گزينه «تعيين به صورت دستي» استفاده نماييد ،اطالعات
فيلدهاي بعدي را نيز بايد به صورت دستي وارد کنيد .همچنين در خصوص گزينه «هم بها با سطر مرجع» ،در صورتيکه ارتباط با يک فاکتور (به عنوان مرجع) از طريق
برگههاي درخواست برگشت يا برگشت تحويل برقرار شود ،اين گزينه انتخاب ميگردد که در اين صورت اطالعات مربوط به بها نيز از فيلدهاي متناظر مرجع ،در فيلدهاي
مربوطه جايگزين ميشود .از طرفي مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار واحد فرعي براي کاال يا خدمت مذکور وجود دارد که به اين ترتيب ميتوانيد مقدار اين سطر را بر
حسب واحد فرعي نيز محاسبه کرده ،در صورت نياز ،محاسبات برگشت از فروش را بر حسب اين واحد فرعي انجام دهيد .فيلدهاي «مشخصات کاال»« ،شماره سريال»،
«مالحظات» و «شرح عمليات» نيز جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد نماييد.
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الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها را
مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :تغيير واحد فروش به کمک گزينه «فروش بر حسب واحد فرعي» ،تغيير و تعيين پارامتر «نحوه
پرداخت» براي سطرها به طور مجزا (عالوه بر تعيين آن براي کل صورتحساب برگشت از فروش) ،تعيين «واحد پول (ارز)» براي سطر مذکور ،کنترل نمايش يا عدم نمايش
بهاي واحد هر سطر در فرم نهايي برگه و امکان مالحظه و بعضا درج اطالعات رخدادهاي مرجع (به طور مثال ،درج مشخصات مربوط به انبار) .الزم به ذکر است ،در صورت
احضار يک برگه انبار ،اين اطالعات نيز فراخواني ميگردند ،در غير اينصورت تعيين فيلد «انبار کاال» براي کاالها و «انجام دهنده خدمات» براي خدمات الزامي است.
با انجام اين مراحل ،اولين سطر اصلي صورتحساب برگشت از فروش مورد نظر را تنظيم نموديد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ميتوانيد با انتخاب
و يا کليد « »Insertصفحه کليد ،اقدام به اين امر نماييد (براي افزودن سطر جديد در انتهاي برگه ،بر روي آخرين سطر از کليد
آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
« »Downاستفاده نماييد و يا کليد ترکيبي « »Ctrl+Insertرا فشار دهيد) .الزم به ذکر است ،به منظور تعريف ساير سطرها ،ميتوانيد از گزينههاي ديگري که براي
آيکن «افزودن سطر جديد» تعريف شده مانند «افزودن سطر جديد با کپي از سطر قبلي»« ،فراخواني يک کاالي مرکب»« ،فراخواني يک برگه ديگر»« ،فراخواني يکباره
تعدادي رخداد» و «فراخواني برگه وارده  »XPنيز استفاده نماييد.

اکنون به منظور تنظيم رخداد برگشت براي کاالهايي که به صورت رايگان به مشتري ارائه شده بودند ،بر روي عبارت «سطرهاي جنبي» کليک نماييد .الزم به ذکر است،
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کليک
براي خدمات جنبي (رايگان) ،برگشت از فروش معني ندارد .حال براي ايجاد سطر جديد در محل مکاننما ،ميتوانيد روي آيکن «افزودن سطر جديد» يعني
کرده و يا کليد « »Insertصفحه کليد را فشار دهيد .در اين صورت برخي از فيلدهاي سطر جديد ،با اطالعات پيشفرض پر شده ،امکان تدوين اطالعات در سطر جدول
در اختيار شما قرار ميگيرد .الزم به ذکر است ،با استفاده از محاوره نيز ميتوانيد به اين امر بپردازيد (براي احضار محاوره «تدوين يک سطر جنبي صورتحساب برگشت
و يا کليد ترکيبي  »»Shift+Enterرا انتخاب کنيد).
از فروش» ،بر روي سطر مورد نظر ،آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني

در اين مرحله در فيلد «نوع سطر جنبي» ميتوانيد از گزينههاي «ملحقات»« ،نمونه»« ،جايزه»« ،خدمات فروش»« ،حمل رايگان»« ،نصب» و «آموزش» ،گزينهاي
را انتخاب کنيد .از آنجا که در فيلد «کاال يا خدمت» نيز به صورت پيشفرض «کاال» انتخاب شده ،در فيلد «کد کاال» ،کاالي مورد نظر را انتخاب کنيد .اکنون در فيلد
«مقدار» ،مقدار کاالي برگشتي را وارد نماييد .الزم به ذکر است در قسمت «رخداد برگشت» و «درخواست» ،در صورتيکه فاکتور داراي مراجع «درخواست برگشت» و يا
«برگشت تحويل» باشد ،با فراخواني هر يک از اين برگهها ،شماره آنها در فيلدهاي مربوطه درج ميگردد .همچنين در صورتيکه کاالي اين سطر از طريق فراخواني يک
کاالي مرکب در برگه احضار شده باشد ،فيلد «کاالي مرکب» حاوي «کد و سري» کاالي مرکب مذکور خواهد بود .از طرفي ،به کمک اين فيلد امکان اتصال کاالي
مذکور به ساير کاالها موجود در صورتحساب برگشت از فروش که از يک کاالي مرکب احضار شده باشند ،نيز وجود دارد .همچنين مشابه برگههاي انبار ،امکان احضار
واحد فرعي براي کاالي مذکور وجود دارد به اين ترتيب ميتوانيد بازگشت کاالي اين سطر را بر حسب واحد فرعي انجام دهيد .فيلدهاي «مشخصات کاال»« ،شماره
سريال» و «مالحظات» نيز جنبه اطالعاتي داشته و در صورت نياز ميتوانيد آنها را وارد نماييد.
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الزم به ذکر است ،فيلدها و گزينههاي ديگري نيز براي هر سطر جنبي تعريف شده که در صورت نياز با فشار کليد ترکيبي « »Shift+Enterبر روي سطر ،ميتوان آنها
را مشاهده و اصالح نمود .برخي از فيلدها و گزينههاي مذکور عبارتند از :امکان نمايش يا عدم نمايش سطر جنبي در فرم نهايي صورتحساب برگشت از فروش (براي هر
سطر به طور مجزا) و امکان مالحظه و بعضا درج اطالعات رخدادهاي مرجع (به طور مثال ،درج مشخصات مربوط به انبار) .الزم به ذکر است ،در صورت احضار يک برگه
انبار ،اين اطالعات نيز فراخواني ميگردند در غير اينصورت تعيين فيلد «انبار کاال» براي کاالها الزامي است.

در اين مرحله اطالعات مربوط به سطرهاي اصلي و جنبي صورتحساب برگشت از فروش مذکور را وارد نموديد .اکنون به منظور محاسبه کسور و اضافات اين صورتحساب
برگشتي و درج آنها در قسمت «برگشت کسور و اضافات» ،بر روي گزينه «محاسبه کسور و اضافات» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي
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برگه» يعني
را انتخاب کنيد.

ميباشد ،کليک نماييد .حال از پنجره ظاهر شده که حاوي فهرستي از قوانين مکمل بهاي کانديد ،بر حسب شرايط قوانين ،ميباشد ،سطرهاي مورد نياز

و يا فشار کليد  »»F2اقدام به ذخيره
به اين ترتيب تنظيم صورتحساب برگشت از فروش مذکور به پايان رسيد .اکنون با استفاده از آيکن «ذخيره برگه ( ،»)F2يعني
برگه نماييد .الزم به ذکر است ،در صفحه ويرايش يک صورتحساب برگشت از فروش ،ميتوان به کمک آيکن «خالصه مبالغ برگه» يعني  ،خالصه مبالغ (سر جمع
اطالعات مالي) برگه مذکور را مشاهده نمود.

به خاطر داشته باشيد ،جهت عملياتي نمودن يک صورتحساب برگشت از فروش مانند فاکتور فروش ،ابتدا بايد اقدام به تعيين طرف حسابهاي آن صورتحساب نماييد.
شايان ذکر است براي اين برگهها نيز مشابه فاکتورهاي فروش ،عالوه بر اينکه امکان تعيين طرف حسابها به شيوه دستي در قسمت طرف حسابها وجود دارد ،انجام اين
فعاليت توسط قوانين طرف حسابها نيز امکانپذير است .بدين منظور ابتدا به کمک گزينه «قوانين طرف حساب برگههاي فروش» در منوي «تعريف (قانون)» ،قوانين
مورد نياز را تعريف نموده ،سپس در هنگام تکميل فاکتور فروش ،گزينه «قوانين طرف حساب» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه»
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ميباشد را انتخاب نماييد .حال از پنجره ظاهر شده ،سطرهاي مورد نياز را انتخاب کنيد .اکنون ميتوانيد به کمک آيکن «تبديل برگه به عملياتي» يعني
يعني
اقدام به عملياتي نمودن صورتحساب برگشت از فروش تنظيم شده و در نتيجه تکميل سند فروش نماييد.
الزم به ذکر است ،جهت محاسبه پورسانتهاي صورتحساب برگشتي مذکور ،ميتوانيد بر روي گزينه «محاسبه پورسانتها» که از گزينههاي موجود در آيکن «قوانين
ميباشد ،کليک نماييد .در پنجره ظاهر شده ،با توجه به موجود بودن «نماينده فروش» يا «بازارياب» براي مشخصات عمومي
مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
برگه ،همچنين استفاده از خدمت در سطرهاي برگه ،فهرستي از قوانين مربوط به پورسانتها ظاهر ميگردد که ميتوان از بين آنها سطرهاي مورد نياز را انتخاب نمود.
همانطور که گفته شد ،پورسانتها به همراه طرف حساب آنها به شکل سندهاي جزيي و خودتراز در داخل سند فروش انجام وظيفه ميکنند و ميتوان سطرهاي پورسانت
را به همراه طرف آنها در زمان دلخواه به يک صورتحساب برگشت از فروش (حتي وضعيت عملياتي) اضافه کرد.

 60تفاوت فرم نهايي برگههاي فروش با فرم ويرايش آنها در چيست؟
به طور کلي از آنجا که فرمي كه در زمان ويرايش برگهها در اختيار كاربران قرار دارد ،لزوما براي بازنمايي نهايي يا چاپ برگه مذکور مناسب نميباشد ،به عبارتي برخي از
جزييات با تركيب متفاوتي در فرم نهايي قرار گرفته و براي بعضي از سطرهاي اطالعاتي (كسور و اضافات يا سطرهاي جنبي) ممكن است اصال نياز به بازنمايي آنها در فرم
نهايي نباشد ،به همين دليل در کنار آنچه به عنوان فرم ويرايش برگه فروش نيز در نظر گرفته شده ،فرم نهايي برگه فروش نيز در سيستم قابل بازنمايي يا چاپ ميباشد.

به اين ترتيب پارامترهاي متعددي جهت پردازش جزئيات برگه و نمايش آنها در فرم نهايي برگههاي فروش ،در فرم ويرايش برگهها در نظر گرفته شده که براي برخي
از اين پارامترها ،در پنجره «اطالعات عمومي برگه فروش» تنظيماتي جهت مالحظه يا عدم مالحظه در فرم نهايي وجود دارد .به عنوان مثال ،نقش مشتري ،ظهور در
فرم نهايي برگههاي فروش (به صورت نام ،آدرس و شماره اقتصادي) ميباشد ،به همين دليل هنگام تدوين برگههاي فروش ،در پنجره «اطالعات عمومي برگه فروش»،
انتخاب «کد» و «نام» مشتري الزامي بوده ولي تکميل مشخصات مربوط به آن و نحوه انعکاس اين اطالعات در فرم نهايي ،قابل تنظيم ميباشد.
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همچنين سطرهاي برگه فروش ممكن است برحسب مالحظاتي تفكيك گردند كه از نظر مشتري مهم نباشد و در واقع اين مالحظات قرار نيست در فرم نهايي برگه فروش
که تحويل مشتري ميگردد ،بازنمايي شوند .به طور مثال در يك برگه ويرايش فاكتور فروش ،هر رخداد خروج كاال از انبار بايد در يك سطر جداگانه درج شود در صورتيكه
در فرم نهايي ،ممکن است سرجمع کاالهاي تکراري بازنمايي شود .همچنين هنگاميکه سطرهاي برگه ويرايش فروش ،حاوي کاالهاي مرکب و اجزاء آنباشد ،نحوه
بازنمايي اقالم مذکور در فرم نهايي ،در اختيار کاربر ميباشد.
از طرفي ،در خصوص بازنمايي اطالعات مربوط به قوانين تغيير تعرفه (تخفيف ،عوارض و ماليات) ،همچنين بازنمايي مبالغ ارزي و مالحظات سطرها در فرم نهايي برگه
فروش نيز در پنجره «اطالعات عمومي برگه فروش» در قسمت «تکميلي» تصميمگيري ميگردد.
همچنين ممكن است گروههايي اختصاصي براي بازنمايي سرجمع برخي از كسور و اضافات در فرم نهايي برگه تعريف شوند .به عبارتي كسور و اضافاتي که در کل مبلغ
برگه فروش تاثيرگذار هستند ،چنانچه جزء يکي از اين گروههاي اختصاصي باشند ،به تنهايي در برگه نهايي مالحظه نميشوند ،بلکه مبلغ تمامي اقالمي كه گروه مشترك
دارند با هم جمع شده و در يك سطر با عنوان گروه ،بازنمايي خواهند شد.
الزم به ذکر است ،برخي از اقالم مكمل بهاي برگه ،اصوال در فرم نهايي ديده نميشوند .سطرهاي بدهكار ،بستانكار و پورسانتها به صورت مشخص چنين حالتي دارند.
به عبارتي برخي از اقالم مكمل به جاي كسر يا اضافه ،حالت بدهكار يا بستانكار دارند كه اصال با مبلغ برگه مخلوط نميشوند و به همين دليل در فرم نهايي نيز ديده
نخواهند شد .همچنين تمامي سطرهايي كه ماهيت مالي خالص دارند (طرف حسابها) در فرم نهايي برگه مشاهده نميشود .از طرفي براي همه کاالها و خدماتي که در
قسمت سطرهاي اصلي درج ميگردند ،امکان نمايش يا عدم نمايش بهاي واحد در فرم نهايي ،در اختيار کاربر قرار داده شده است.

از طرفي کاالها يا خدمات رايگان (بدون بها) که در برگه فروش ،مصرف يا تحويل شدهاند ،لزوما در فرم نهايي مالحظه نميشوند ،به عبارتي بازنمايي کاالها و خدمات
درج شده در سطرهاي جنبي برگه فروش براي هر سطر ،توسط کاربر قابل انتخاب ميباشد.
شايان ذکر است ،عالوه بر موارد ذکر شده ،در خصوص چاپ فاکتورهاي فروشي که تحويل مشتري ميگردد ،اطالعات قابل چاپ در فرم نهايي با فرم ويرايش ،اندکي
متفاوت ميباشد .همچنين در خصوص نحوه نمايش فرم نهايي قراردادهايي که شامل قراردادهاي الحاقي ميباشند ،پارامتري جهت نمايش يا عدم نمايش قراردادهاي
الحاقي مربوطه ،در فرم نهايي قرارداد مذکور ،در نظر گرفته شده است.
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 61نحوه نمايش تخفيف ،عوارض و ماليات ،در فرم نهايي برگههاي فروش چگونه است؟
هنگام تنظيم برگههاي فروش ،در هر سطر اصلي ،عالوه بر اينکه بخشي از بهاي سطر به عنوان تخفيف مستقيم قابل تفكيك ميباشد ،عوارض و ماليات نيز براي هر
سطر به طور مجزا قابل محاسبه است

حال براي تعيين نحوه نمايش اين مبالغ در فرم نهايي برگه ،در اطالعات عمومي هر برگه فروش ،گزينه «فرم نهايي فروشگاهي ()POS؛ تخفيف ،عوارض و ماليات در
سطرهاي مجزا» در نظر گرفته شده است .در صورتيکه گزينه مذکور انتخاب گردد ،اين پارامترها در سطرهاي جداگانه در انتهاي فاکتور فروش نمايش داده خواهند شد .از
طرفي در صورت عدم انتخاب اين گزينه ،مبالغ مذکور مانند فرم ويرايش ،در ستونهاي جداگانه و به صورت مجزا براي هر سطر نمايش داده ميشوند.
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 62نحوه نمايش اجزاء يک کاالي مرکب در فرم نهايي برگههاي فروش چگونه است؟
با توجه به تمايل يک مؤسسه در خصوص نحوه نمايش فرم نهايي برگههاي فروش ،پارامتري جهت تعيين نحوه بازنمايي كاالهاي مركب و اجزاء آن در پنجره «اطالعات
عمومي برگههاي فروش» ،در قسمت «تکميلي» درنظر گرفته شده است .گزينههاي مربوط به اين پارامتر عبارتند از« :بازنمايي شوند»« ،بدون مبلغ بازنمايي شوند»« ،به
صورت متن بازنمايي شوند» و «بازنمايي نشوند» .به اين مفهوم که با انتخاب هر يک از اين گزينهها ،كاالهاي مركب در فرم نهايي برگه ممكن است به همراه جزييات
(به صورت كامل) بيايند؛ يا همراه با جزييات بدون بها مالحظه شوند؛ يا جزييات فقط به صورت متن يا شرح مشاهده شود؛ يا اصال جزييات بازنمايي نشوند.

 63تحت چه شرايطي ميتوان يک فاکتور فروش را عملياتي کرد؟
به منظور عملياتي نمودن يک فاکتور فروش ،ابتدا بايد برگه مذکور در وضعيت «کسور و اضافات محاسبه شدهاند» باشد .شايان ذکر است ،از آنجا که پس از محاسبه کسور
و اضافات ،سطرها غيرقابل تغيير خواهند شد ،پس كسور و اضافات بايد بعد از ويرايش سطرهاي اصلي (و جنبي) محاسبه شوند .از طرفي براي انجام فرايند عملياتي نمودن
هر برگه ،بايد طرف حسابهاي الزم جهت تنظيم رخدادهاي مالي نيز تعريف شده باشند .الزم به ذکر است ،در سيستم فروش ،عمليات جاري ارتباط زيادي به عملياتي كه
قبل از آن انجام شده است نخواهد داشت (در مقايسه با انبار كه حتي بهاي خروج كاالها متاثر از بهاي رخدادهاي قبلي بود) ،به همين دليل از نظر سيستماتيك ،در توالي
اسناد پيشنويس و عملياتي فروش ،محدوديتي وجود ندارد .همچنين از آنجا كه سطرها و طرف حسابهاي پورسانت در سيستم فروش ،حالت خودتراز بوده و مستقل از
بقيه سطرها ميباشند ،محاسبه پورسانت در برگههاي فروش ،براي عملياتي نمودن برگه الزامي نميباشد .به عبارتي يكي از اصالحات مجاز در فاكتورهاي عملياتي ،همين
محاسبه يا حذف پورسانت ميباشد.
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اقدام به عملياتي نمودن فاکتور
به اين ترتيب پس از فراهم شدن شرايط عملياتي نمودن يک فاکتور فروش ،ميتوان به کمک آيکن «تبديل برگه به عملياتي» يعني
فروش تنظيم شده و در نتيجه تکميل سند فروش نمود .الزم به ذکر است ،به منظور عملياتي نمودن فاکتورها ،ميتوان از گزينه «فهرست برگههاي فروش» که در منوي
«فروش» قرار دارد نيز استفاده نمود.

 64نحوه محاسبه پورسانت بازارياب ،نماينده و انجام دهنده خدمات در برگه هاي فروش چگونه است؟
هنگام تدوين يک فاکتور فروش ،موضوع پورسانتهاي الزم و قابل پرداخت ،به المانهاي «نماينده فروش» يا «بازارياب» يا «انجامدهنده خدمات» مطرح ميشود .به
عبارتي فاكتوري كه داراي نماينده فروش ،بازارياب يا انجامدهنده خدمات است ،معموال نياز به محاسبه پورسانت خواهد داشت .همچنين براي صورتحسابهاي برگشت
از فروش نيز پورسانت لحاظ ميگردد ،اين به معني برگشت دادن پورسانتي است كه قبال به حساب نماينده ،بازارياب يا انجامدهنده خدمات لحاظ شده است .نكته مهم
در خصوص اين پورسانتها اين است كه مبلغ آنها ارتباطي به مشتري نداشته و نبايد با ساير مبالغ فاكتور مخلوط شوند و در واقع مبالغ مذکور از جنس هزينههاي شركت
هستند كه با حسابهاي خاصي تنظيم ميگردد .الزم به ذکر است ،برحسب شرايط فروش و مشخصات فاكتور ،ممکن است براي برخي فاکتورها مبلغي به عنوان پورسانت
منظور نشود.
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شايان ذکر است ،فرمولها و روشهاي محاسبات پورسانت همانند قوانين محاسبات كسور و اضافات بوده و براي هرکدام از المانهاي نماينده فروش ،بازارياب و انجامدهنده
خدمات به طور مجزا در قوانين «مکمل بهاي برگههاي فروش» ،قابل تعريف ميباشند .از طرفي عالوه بر اينکه براي پورسانتها ،مشابه ساير قوانين کسور و اضافات ،حساب
و تفصيليهاي اصلي تعريف ميگردد ،حساب و تفصيليهاي طرف حساب پورسانت نيز تعريف ميشوند.

حال به منظور محاسبه پورسانت در برگه فروشي که داراي نماينده فروش ،بازارياب يا انجام دهنده خدمات ميباشد ،در فرم ويرايش برگه فروش مذکور ،بر روي فلش
کليک نموده ،گزينه «محاسبه پورسانتها» را انتخاب نماييد (به خاطر داشته باشيد ،جهت محاسبه پورسانت
کنار آيکن «قوانين مکمل کاالها يا بهاي برگه» يعني
يک برگه فروش ،بايد کسور و اضافات برگه مذکور در وضعيت محاسبه شده باشند) .به اين ترتيب پنجره «محاسبه پورسانت» ظاهر ميگردد .در اين پنجره ،با توجه به
موجود بودن «نماينده فروش» يا «بازارياب» در مشخصات عمومي برگه ،همچنين «انجام دهنده خدمات» در سطرهايي از برگههاي فروش که خدمت در آنها استفاده
شده ،فهرستي از قوانين مربوط به پورسانتها ظاهر ميگردد که ميتوان از بين آنها سطرهاي مورد نياز را انتخاب نمود.

به اين ترتيب پورسانت با توجه به محتويات فاکتور ،محاسبه و بازنمايي گرديده و منجر به درج سطرهاي بدهکار از نوع پورسانت در سند فروش ميشود .همچنين هر سطر
پورسانت داراي طرف حساب اختصاصي بوده و مبلغ پورسانت با تشخيص معکوس در طرف حساب آن نيز لحاظ ميگردد .به عبارتي پورسانتها به همراه طرف حساب
آنها به شکل سندهاي جزيي و خود تراز در داخل سند فروش انجام وظيفه ميکنند.
الزم به ذکر است ،تکميل بهاي فاکتور فروش در دو مرحله انجام ميگيرد« ،محاسبه و درج کسور و اضافات» و «محاسبه و درج پورسانتها» .از آنجا که انتظار فاكتورها
براي محاسبه پورسانتها ،ممكن است فعاليتهاي جاري فروش را با مشكل مواجه نمايد يا اينکه ممكن است محاسبه پورسانتها در سازمان توسط پرسنل مسئول
عمليات عادي فروش انجام نشده و فرد ديگري (معموال با تاخير قابل مالحظه) اقدام به محاسبه پورسانت براي فاكتورها نمايد ،جهت عملياتي كردن فاكتور كافيست كسور
و اضافات آن محاسبه شده باشد و نيازي به محاسبه و درج پورسانت نميباشد.
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 65چگونه ميتوان فاکتورهاي فروش را قطعي نمود؟
به طور کلي فاكتورها داراي حالتي به نام «قطعي» هستند که در اين حالت فاکتورها داراي شماره ميباشند .الزم به ذکر است ،شماره فاكتور حتما توسط سيستم تعيين
شده ،همچنين قطعي كردن (شمارهگذاري) فاكتورها بايد صريحا توسط كاربر درخواست گردد .از طرفي از آنجا که با قطعي نمودن فاکتورها ،در واقع فاکتورها شمارهگذاري
ميشوند ،فاكتورهاي غيرقطعي که داراي شماره سري يکسان هستند نميتوانند در بين فاكتورهاي قطعي با همان سري (و برعكس) قرار داشته باشند .همچنين جابجا
كردن فاكتورهاي قطعي (با تغيير تاريخ يا تغيير رديف سند مربوط) غيرمجاز ميباشد.
الزم به ذکر است ،قطعي كردن فاكتورها ارتباطي با وضعيت پيشنويس يا عملياتي آنها نخواهد داشت و به اين ترتيب هيچ محدوديتي در اينكه فاكتورها به صورت متوالي
پيشنويس يا عملياتي باشند در سيستم وجود ندارد.

به منظور قطعي نمودن (شمارهگذاري) فاکتورها ،ابتدا از منوي «فروش» گزينه «فهرست برگههاي فروش» را انتخاب نماييد .به اين ترتيب پنجره مربوط به تنظيمات
فهرست برگهها ظاهر ميگردد .در اين پنجره ميتوان تنظيماتي را بر روي گزينههاي موجود انجام داد .اکنون به منظور احضار ليست فاکتورهاي فروش ،در قسمت «انواع
برگهها» ،تيک گزينههاي «برگشت» و «تعديل» را برداشته ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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به اين ترتيب فهرست فاکتورهاي فروش ظاهر ميگردد .حال از بين فاکتورهايي که داراي يک سري هستند و قرار است قطعي گردند ،آخرين فاکتور را انتخاب نماييد.
کليک نموده ،گزينه «قطعي کردن فاکتورهاي فروش تا فاکتور تحت مکاننما»
سپس بر روي فلش کنار آيکن «شماره گذاري مجدد يا قطعي کردن برگهها» يعني
را انتخاب کنيد .به اين ترتيب پنجره «تاييد قطعي کردن فاکتور فروش تحت مکاننما» ظاهر ميگردد .در اين پنجره همچنين يادآوري گرديده که تمامي فاکتورهاي قبلي
که هم سري با اين فاکتور ميباشند نيز قطعي (داراي شماره) خواهند شد .حال به منظور انجام عمليات قطعي نمودن ،بر روي تکمه «بله» کليک کنيد.

به اين ترتيب فاکتور انتخاب شده به همراه فاکتورهاي هم سري قبلي ،قطعي و شمارهدار ميشوند.
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 66قطعي نمودن يک فاکتور به چه معناست؟
همانطور که گفته شد ،فاكتورها داراي حالتي به نام «قطعي» هستند که در اين حالت داراي شماره ميگردند .الزم به ذکر است ،قطعي كردن (شمارهگذاري) فاكتورها بايد
صريحا توسط كاربر درخواست شده ،ولي شماره فاكتور حتما توسط سيستم تعيين ميشود .به عبارتي با قطعي نمودن يک فاکتور عالوه بر اينکه فاکتور مذکور تکميل و
تاييد گرديده ،شماره دار نيز شده است.

الزم به ذکر است ،فاكتورهاي قطعي قابل حذف نيستند ولي ميتوان آنها را ابطال نمود .فاكتورهاي غيرقطعي را نيز ميتوان ابطال کرد كه البته به همان صورت غيرقطعي
(بدون شماره) در بين فاكتورهاي ابطال شده ديده خواهند شد .همچنين از آنجا که با قطعي نمودن فاکتورها ،در واقع فاکتورها شمارهگذاري ميشوند ،فاكتورهاي غيرقطعي
که داراي شماره سري يکسان هستند نميتوانند در بين فاكتورهاي قطعي با همان سري (و برعكس) قرار داشته باشند .همچنين جابجا كردن فاكتورهاي قطعي (با تغيير
تاريخ يا تغيير رديف سند مربوط) غيرمجاز ميباشد.

 67چگونه ميتوان يک فاکتور را ابطال نمود؟
گونهاي از حذف فاكتورهاي فروش با نگهداري سابقه ،تحت عنوان ابطال در سيستم قابل انجام ميباشد .شايان ذکر است ،فقط فاكتورهاي غيرعملياتي (پيش نويس) قابل
ابطال هستند .به منظور ابطال يک فاکتور فروش ،فاکتور مذکور را باز نموده ،پنجره ويرايش آن را احضار نماييد .حال بر روي فلش کنار آيکن «حذف برگه» يعني
کليک نموده ،گزينه «ابطال فاکتور فروش» را انتخاب کنيد .د.

با انجام اين مراحل ،پنجره «ابطال فاکتور» باز ميگردد .اين پنجره حاوي اطالعات کلي فاکتور از جمله «سري و شماره (در صورت قطعي بودن)»« ،شماره سند»« ،تاريخ
فاکتور»« ،بهاي فاکتور»« ،تاريخ ابطال» و «نام کاربر (ابطال کننده)» بوده ،همچنين دو فيلد «شرح ابطال» و «شرح التين ابطال» (در صورت لزوم براي گزارشهاي
التين) نيز براي درج شرح ،جهت تکميل اطالعات ،در اختيار کاربر قرار داده شده است .حال در صورت اطمينان از ابطال فاکتور بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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الزم به ذکر است ،در صورتيکه براي فاکتور مذکور ،هر کدام از برگههاي درخواست کاالها و خدمات همچنين برگههاي تحويل کاالها و انجام خدمات به صورت خودکار
تنظيم شده باشد ،در اين مرحله ،پنجره «حذف برگهها و رخدادهاي خودکار ايجاد شده از قبل» ،ظاهر ميگردد .در اين پنجره با توجه به برگههاي تنظيم شده خودکار
(درخواست و تحويل) در صورت تمايل ميتوانيد هر کدام از اين برگهها را به منظور حذف ،انتخاب نماييد .حال در ادامه ،به مرحله «تاييد حذف برگهها و رخدادها» رفته،
در اين مرحله بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

حال پنجره تاييد ابطال فاکتور فروش با نمايش مشخصات آن ظاهر ميشود .به اين ترتيب با انتخاب تکمه «بله» عمليات ابطال فاکتور مذکور را تکميل نماييد .الزم به
ذکر است ،فاكتورهاي باطل شده ،عمال از سيستم حذف ميشوند و اثري از آنها در گزارشها و حسابها و تفصيليهاي سيستم باقي نخواهد ماند .البته محتويات فاكتور به
صورت متن  htmlدر سيستم نگهداري ميگردد (يك  htmlاز فرم نهايي فاكتور و يك  htmlاز سند فروش) که فرم آنها همان فرم چاپي پيش فرض فاكتور و سند
فروش خواهد بود .همچنين فاكتورهاي قطعي قابل حذف نيستند اما امكان ابطال آنها وجود دارد .به جز اين ،يك كاربر ممكن است اختيار حذف فاكتورهاي غيرقطعي را
نيز نداشته ولي اختيار ابطال آنها را داشته باشد که در اين صورت اين فاکتورهاي ابطال شده ،به همان صورت غيرقطعي (بدون شماره) در بين فاكتورهاي باطل شده ديده
خواهند شد .از طرفي فاكتورهاي باطل شده غيرقطعي (فاقد شماره) قابل حذف از سابقه سيستم نيز ميباشند.
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 68چگونه ميتوان اعتبار مشتريان را با توجه به حسابهاي خاصي کنترل نمود؟
هنگام تعريف مشتريان و نمايندگان فروش ،در صورت تمايل ميتوان عددي را به عنوان ميزان اعتبار (با واحد پول اصلي سيستم) ،به هر مشتري يا نماينده فروش
اختصاص داد.

با اين ترتيب بررسي اعتبار مشتريان به صورت مستقيم و با مراجعه به مانده تفصيلي مشتري که توسط اسناد ،ايجاد گرديده است ،انجام ميشود .به عبارتي با توجه به
يکپارچه بودن سيستم مالي نوسا  ،XPمانده تفصيليهاي مذکور در اسناد حسابداري ،دريافت و پرداخت ،انبار و فروش محاسبه شده و اين مانده بدهکار با ميزان اعتبار
تعريف شده براي مشتري مقايسه و پيغامهاي الزم در هنگام تنظيم درخواست ،فاکتور و صورتحساب برگشت از فروش به کاربر اعالم ميگردد ،در اين صورت ميتوان
مستقيما از عمليات مالي مشتري مطلع گرديد .الزم به ذکر است ،رخدادهاي درخواست تنظيم شده از روي پيشفاكتور يا قرارداد (به عنوان مجوز تحويل كاال به مشتري)
نيز ميتوانند در كنترل اعتبار مشتري مطرح گردند که به اين ترتيب ارزش كاالي تحويلي از بهاي سطر قرارداد يا پيشفاكتور بدست ميآيد .البته تاثير اين درخواستها
در اعتبار مشتريان و همچنين بررسي اعتبار مشتريان در زمان ذخيره برگههاي درخواست فروش کاال و خدمات ،فاکتور فروش و صورتحساب برگشت از فروش ،توسط
پارامترهايي در  Adminسيستم فعال يا غير فعال ميگردد تا کاربراني که به اين ويژگيها نياز ندارند ،دردسر کمتري داشته باشند.

به خاطر داشته باشيد فاکتورهاي فروش منجر به افزايش و صورتحسابهاي برگشت از فروش ،منجر به کاهش مانده بدهکار مشتري ميشوند.
شايان ذکر است ،از آنجا که گاهي کاربران از تفصيلي به جاي شرح ،استفاده غيرعملياتي نموده و در برخي از رخدادهاي مالي ،تفصيلي را به عنوان يادآوري طرف بدهكار در
بستانكار يا بالعكس درج ميكنند ،يك تفصيلي ممكن است در كل سيستم ،عملياتي داشته باشد كه مانده آنها غيرواقعي بوده و نبايد در فرآيند بررسي اعتبار مورد اعتنا قرار
بگيرند ،بنابراين در سيستم فروش ،يك فهرست از حسابهايي كه بايد در زمان بررسي اعتبار مورد توجه قرار بگيرند ،در قسمت «حسابهاي موثر در کنترل اعتبار مشتريان»
در منوي «تعريف (قانون)» تعريف ميگردد تا مانده تفصيلي مشتري فقط در اين حسابها محاسبه شود.
به طور مثال در نظر بگيريد ميخواهيد فقط حسابهاي دريافتني تجاري و پرداختني تجاري مشتريان در کنترل اعتبار آنها موثر باشد .بدين منظور از منوي «تعريف (قانون)»
گزينه «حسابهاي موثر در کنترل اعتبار مشتريان» را انتخاب نماييد .پنجره «حسابهاي موثر در کنترل اعتبار مشتريان» ظاهر ميگردد .اگر براي اولينبار ميخواهيد حسابي
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در فهرست مذکور تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .حال جهت تعريف يک حساب جديد ،آيکن «افزودن حساب جديد ( »)Insيعني
کليد  Insertصفحه کليد را فشار دهيد.

را انتخاب کنيد و يا

به اين ترتيب امکان تعريف يک حساب جديد در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .اکنون در فيلد «کد حساب» کليک نموده ،کد حساب «حسابهاي دريافتني
تجاري» را وارد نماييد .شايان ذکر است جهت انتخاب حساب ،عالوه بر تايپ کد حساب در فيلد مربوطه ،ميتوانيد جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور ،با کليک بر روي
آيکن «انتخاب حساب» يعني و يا با تايپ « »/و فشار کليد « »Enterدر فيلد «حساب» ،پنجره «درخت حسابها» را احضار نماييد .همچنين ميتوانيد با تايپ «»//
و فشار کليد « ،»Enterدر فيلد «حساب» ،پنجره «انتخاب حساب با جستجو در نام» را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر ،احضار نماييد.

به اين ترتيب حساب «حسابهاي دريافتني تجاري» در فهرست مذکور قرار گرفت ،به طريق مشابه ميتوانيد حساب «حسابهاي پرداختني تجاري» را نيز در ليست حسابهاي
موثر در اعتبار مشتريان قرار دهيد.
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 69کاربرد محل جغرافيايي چيست و چگونه تعريف ميشود؟
محلهاي جغرافيايي داراي يك درخت اختصاصي بوده که توسط آنها كاربر ميتواند ،بسته به گسترش حوزه فعاليت خود ،مواردي مانند استان ،شهرستان ،شهر را در اين
درخت تعريف نمايد .همچنين کاربر ميتواند به هر يك از ركوردهاي دفتر تلفن و نشاني ،يك محل جغرافيايي نسبت دهد که اين محل جغرافيايي در نهايت در برگههاي
فروش ،قابل تشخيص ميباشد .از طرفي محل جغرافيايي مركز فروش نيز از روي ركورد دفتر تلفن و نشاني متصل به تفصيلي مركز فروش قابل تشخيص است .به اين
ترتيب در تنظيم شرايط بر روي قوانين متنوع سيستم ،عالوه بر تعيين شرط بر روي محل جغرافيايي به طور مستقل ،امکان مقايسه محل جغرافيايي مشتري با مرکز فروش
نيز وجود دارد .همچنين از محل جغرافيايي ميتوان در چاپ آدرس نيز استفاده كرد.
الزم به ذکر است ،در دفتر تلفن و نشاني فقط ميتوان از محلهاي جغرافيايي عملياتي استفاده كرد .از طرفي در هر فاكتور ،در كنار اطالعات مشتري گذري ،يك فيلد محل
جغرافيايي نيز وجود دارد که اگر اين فيلد موجود باشد ،ميتوان در شرايط فروش ،چاپ آدرس يا در گزارشهاي مختلف ،از اين محل جغرافيايي به جاي محل جغرافيايي
مندرج در ركورد تلفن و نشاني مربوطه استفاده نمود.

حال به منظور تعريف يک محل جغرافيايي ،از منوي «مالحظه» گزينه «درخت محلهاي جغرافيايي» را انتخاب کنيد .صفحه «درخت محلهاي جغرافيايي» باز ميشود.
اگر براي اولين بار ميخواهيد محل جغرافيايي تعريف کنيد ،هر دو بخش ساختار فهرستي و ساختار درختي ،خالي ميباشد .براي افتتاح يک محل جغرافيايي ميتوان از
آيکن «تعريف محل جديد» يعني تعبيه شده در باالي فهرست يا کليد  Insertدر صفحه کليد ،استفاده کرد.
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براي افتتاح يک محل جغرافيايي ،کليد  Insertرا فشار دهيد تا «محاوره تدوين يک محل جغرافيايي» باز شود (توجه داشته باشيد که محل جغرافيايي در سطحي که
ساختار فهرستي قرار دارد ايجاد ميشود) .در اين پنجره «شماره محل (در گروه)»« ،نام»« ،نام التين» (در صورت لزوم براي گزارشهاي دو زبانه) را وارد نموده ،در صورت
لزوم از گزينههاي «تقسيمات کشوري» ،گزينهاي را انتخاب نماييد .سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد .شايان ذکر است ،درج «شماره محل (در گروه)» و «نام»
براي افتتاح يک محل جغرافيايي ضروري است.
به همين ترتيب ميتوانيد بقيه محلهايي را که ميخواهيد در سطح اول تعريف نماييد ،ايجاد کنيد .حال به منظور تعريف محلهاي زيرگروه يک محل جغرافيايي ،ابتدا
که در باالي فهرست تعبيه شده يا کليد « »+در
محل مورد نظر را در ساختار فهرستي انتخاب کرده و سپس با استفاده از آيکن «احضار محلهاي زيرگروه» يعني
صفحه کليد ،زيرگروه آن را احضار کنيد .سپس اقدام به ايجاد محل جغرافيايي جديد نماييد .الزم به توضيح است ،به منظور بازگشت به سطح قبلي نيز از آيکن «برگشت
که در باالي فهرست تعبيه شده يا کليد « »-در صفحه کليد ،استفاده کنيد.
به محل سرگروه» يعني
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد شهر «اصفهان» را با کد « »02/1/1در زير گروه شهرستان «اصفهان» تعريف کنيد .بدين منظور از آنجا که شهرستان «اصفهان» در
زيرگروه استان «اصفهان» قرار گرفته ،ابتدا در ساختار فهرستي ،استان «اصفهان» را انتخاب نموده ،سپس کليد « »+در صفحه کليد را فشار دهيد تا در قسمت فهرستي،
شهرستانهاي زير گروه استان «اصفهان» احضار شود .حال پس از انتخاب شهرستان «اصفهان» ،کليد « »+در صفحه کليد را فشار دهيد تا در قسمت فهرستي ،شهرهاي
زير گروه شهرستان «اصفهان» احضار شود (تذکر اين نکته ضروري است که وقتي براي اولين بار اين کار را انجام ميدهيد به دليل اينکه هنوز هيچ محلي در زير گروه
شهرستان اصفهان ايجاد نشده ،فهرست خالي احضار ميگردد).
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حال با فشار کليد «« ،»Insertمحاوره تدوين يک محل جغرافيايي» باز ميشود ،کد محل سرگروه يعني « »02/1از قبل براي شهرستان «اصفهان» تعريف شده ،پس
براي اينکه کد « »1به شهر «اصفهان» اختصاص پيدا کند ،کافيست در محاوره تدوين يک محل جغرافيايي« ،شماره محل (در گروه)» را « »1تعريف نموده ،سپس در
کادر مقابل «نام» ،عبارت «اصفهان» را تايپ نماييد .حال از آنجا که محل مذکور ،عملياتي ميباشد ،در قسمت «وضعيت زير گروه» ،گزينه «فاقد زير گروه» را انتخاب
کنيد .اکنون در قسمت «تقسيمات کشوري» گزينه «شهر» را انتخاب نموده ،بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به طريق مشابه ميتوانيد ساير محلهاي جغرافيايي را تعريف نماييد.
تغيير وضعيت زير گروه و درج « »/در کد محل جغرافيايي زير گروه:
وقتي در فهرست محلهاي جغرافيايي روي يک محل جغرافيايي کليد « »Enterرا فشار دهيد ،صفحه تدوين آن محل باز ميشود .در پايين صفحه باز شده ،با کليک روي
فلش مربوط به «وضعيت زير گروه» ،ميتوانيد تعيين کنيد زير گروه يک محل جغرافيايي چند رقمي باشد و اگرخواستيد در سطحي ،يک محل جغرافيايي عملياتي تعريف
کنيد ،کافيست وضعيت زيرگروه را «فاقد زير گروه» انتخاب نماييد .واضح است که به اين طريق ميتوانيد محلهاي جغرافيايي را تا سطح دلخواه ادامه داده و تعيين کنيد
هر سطح چند رقمي باشد .به عبارتي ميتوانيد پيشفرضهايي را که در « »Adminتعريف نمودهايد ،در اينجا به دلخواه تغيير دهيد ،به غير از سطح اول که به عنوان
شاخه اصلي تعريف شده است و همان وضعيتي را که در « »Adminبرايش تعريف کردهايد خواهد داشت .همچنين وضعيت تعداد ارقام اين سطح ،فقط در «»Admin
قابل اصالح ميباشد .تعيين اينکه دو سطح با عالمت « »/از هم جدا شوند يا نه ،با استفاده از گزينه «درج « »/در کد محلهاي زير گروه» بوده ،به عبارتي با انتخاب اين
گزينه ،محل جغرافيايي از زير گروهش با عالمت « »/جدا ميشود.
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 70کاربرد دفتر تلفن و نشاني چيست و چگونه تعريف ميشود؟
در سيستم فروش ،به منظور چاپ اطالعاتي مانند نشاني ،کد اقتصادي و  ...مشتري در فاکتور ،نياز به نگهداري برخي مشخصات تکميلي مشتريان ميباشد .بدين منظور
ابتدا اطالعات مورد نياز براي هر مشتري يا نماينده فروش را در دفتر تلفن و نشاني تعريف نموده ،سپس ارتباط اين سطرها را با تفصيلي مورد نظر برقرار کنيد .حال از آنجا
که المانهاي اطالعاتي فروش شامل مشتري ،نماينده فروش ،بازارياب و مرکز فروش ،داراي تفصيلي ميباشند ،ميتوان از همان اطالعات تلفن و نشاني که به تفصيلي
متصل شده است ،در کاربردهاي فروش استفاده کرد .از طرفي در اطالعات عمومي برگههاي فروش ،براي مشتريان متفرقه که داراي تفصيلي نميباشند ،همچنين براي
نشاني محل تحويل در برگههاي خروج انبار ،امکان فراخواني مشخصات مربوط به تلفن و نشاني نيز وجود دارد.
به اين ترتيب به منظور ثبت مشخصات تکميلي براي يک شخصيت حقيقي يا حقوقي در دفتر تلفن و نشاني ،از منوي «مالحظه» گزينه «دفتر تلفن و نشاني» را انتخاب
نموده ،پنجره تنظيمات دفتر تلفن و نشاني را تصويب کنيد .به اين ترتيب پنجره «دفتر تلفن و نشاني» ظاهر ميگردد .در اين پنجره هر سطر اطالعاتي ،هنگام تعريف،
شامل  3قسمت با عناوين «اصلي»« ،نشاني و تماس» و «يادداشت» ميباشد.

در قسمت اصلي ابتدا فيلد «نام خانوادگي يا نام شرکت» را با توجه به شخصيت حقيقي يا حقوقي مذکور وارد نماييد .حال ساير اطالعات که عبارتند از نام ،نوع (حقيقي يا
حقوقي) ،نوع شرکت (سازمان) ،جنسيت ،کد اقتصادي ،زمينه فعاليت ،تاريخ ارتباط و تاريخ آخرين تماس را نيز بر حسب نياز تکميل کنيد.
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حال در قسمت «نشاني و تماس» ،ميتوانيد ساير اطالعات مورد نياز را به منظور درج در مستندات ،تکميل نماييد .اين اطالعات عبارتند از :شمار ه تلفنهاي تماس ،نشاني
و کدپستي ،نشانيهاي الکترونيکي و پايگاه اينترنتي مشتري و انتخاب کد و نام محل جغرافيايي .الزم به ذکر است به منظور انتخاب کد محل جغرافيايي ،عالوه بر تايپ
و يا با تايپ «»/
کد محل جغرافيايي در فيلد مربوطه ،ميتوانيد جهت جستجو و انتخاب کد جغرافيايي مذکور ،با کليک بر روي آيکن «انتخاب محل جغرافيايي» يعني
و فشار کليد « »Enterدر کادر مقابل «محل جفرافيايي» ،پنجره «انتخاب محل جغرافيايي» را احضار نماييد .همچنين ميتوانيد با تايپ « »//و فشار کليد «،»Enter
در کادر مقابل «محل جغرافيايي» ،پنجره «انتخاب محل جغرافيايي با جستجو در نام» را جهت جستجو و انتخاب کد محل جغرافيايي مورد نظر ،احضار نماييد .از طرفي از
قسمت «يادداشت» ميتوانيد به منظور تعريف يادداشت براي سطر مذکور استفاده کنيد.
به طور مثال فرض کنيد ميخواهيد اطالعات تکميلي شرکت آلفا مثال آدرس ،کد اقتصادي ،تلفن و  ...اين شرکت را به منظور درج در مستندات ،در دفتر تلفن و نشاني وارد
نماييد .بدين منظور از منوي «مالحظه» ،گزينه «دفتر تلفن و نشاني» را انتخاب نموده ،پنجره تنظيمات «دفتر تلفن و نشاني» را تصويب کنيد.

پنجره «دفتر تلفن و نشاني» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد اطالعاتي را در دفتر تلفن و نشاني وارد کنيد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .حال جهت ايجاد سطر
را انتخاب کنيد و يا کليد  Insertصفحه کليد را فشار دهيد.
جديدي در دفتر تلفن و نشاني ،آيکن «افزودن سطر جديد ( »)Insيعني

به اين ترتيب امکان تعريف اطالعات يک شخص (حقيقي يا حقوقي) در سطرهاي جدول در اختيار شما قرار ميگيرد .جهت تدوين اين اطالعات با استفاده از محاوره،
را انتخاب نماييد .پنجره «تدوين يک سطر از دفتر تلفن و نشاني» مشاهده ميشود .در اين
آيکن «اصالح سطر تحت مکاننما با محاوره ( »)Shift+Enterيعني
پنجره ،ابتدا در قسمت «اصلي» ،عبارت «شرکت آلفا» را در کادر مقابل «نام خانوادگي يا نام شرکت» تايپ نموده ،سپس ساير اطالعات شرکت مذکور را در قسمتهاي
«نوع»« ،نوع شرکت (سازمان)» و «کد اقتصادي» وارد کنيد.
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اکنون بر روي عبارت «نشاني و تماس» کليک نموده ،اطالعات مربوط به شماره تلفنها و نشاني شرکت مذکور را وارد نماييد .حال بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.

به اين ترتيب مشخصات شرکت آلفا مانند کد اقتصادي ،تلفن ،نشاني و  ...تکميل ميگردد .حال در درخت تفصيليها ،در صفحه تدوين اطالعات تفصيلي شرکت مذکور،
به کمک آيکن «انتخاب محتوي» يعني که براي برقراري ارتباط با سطر دفتر تلفن و نشاني در نظر گرفته شده ،مشخصات وارد شده در دفتر تلفن و نشاني را به کد
اين شرکت ارتباط دهيد.
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حال اين مشخصات در برگههاي فروش قابل دسترسي ميباشند .به طريق مشابه اطالعات مربوط به ساير مشتريان نيز به همين صورت تکميل گرديده و قابل فراخواني
در برگههاي فروش ميگردند.

الزم به ذکر است ،به کمک آيکن «کاربردهاي سطر تحت مکاننما» يعني  ،ميتوان فهرستي از تفصيليهايي که با اين سطر از دفتر تلفن و نشاني در ارتباط هستند
نيز ميتوان بين سطرهاي تعريف شده در دفتر تلفن و نشاني ارتباط برقرار نمود.
را مشاهده نمود .همچنين به کمک آيکن «تدوين روابط سطر تحت مکاننما» يعني

 71چگونه ميتوان بين عناصر موجود در دفتر نشاني و تلفن رابطه تعريف کرد؟
همانطور که گفته شد ،در دفتر تلفن و نشاني نياز به نگهداري اطالعات زيادي ميباشد .به طور مثال براي هر شخص ،اطالعات محل کار يا اشخاص در رابطه با او نيز
مورد نياز است .به عبارتي براي هر شخص ،عالوه بر اينکه اطالعات محل كار ،همچنين اشخاص مربوط به او به عنوان ركوردهاي جداگانه در دفتر تلفن و نشاني درج
و نگهداري ميگردد ،نياز است تا به طريقي ارتباطي بين اين شخص با ساير اطالعات مربوط به او ايجاد شده تا با احضار اطالعات شخص مور نظر ،بتوان به مجموعه
اطالعات سادهتر و يکنواختتري براي اين شخص (به طور مثال ،محل کار يا اشخاص در رابطه با او) دست يافت.

بدين منظور ،اسامي انواع رابطههاي قابل استفاده ،در جدولي با عنوان «اسامي انواع رابطه در دفتر تلفن و نشاني» که از منوي «مالحظه» در دسترس ميباشد قابل تدوين
هستند .در اين جدول  15نوع رابطه با عناوين مختلف پيشبيني شده که هر رابطه داراي دو عبارت قابل اصالح «نام رابطه» و «نام رابطه معکوس» ميباشد .حال پس
از تعريف رابطههاي الزم ،به منظور برقراري ارتباط بين يک رکورد (شخص) با ساير رکوردهاي مورد نيازش (محل کار يا اشخاص رابط) ،ابتدا در «دفتر تلفن و نشاني»
کليک نماييد.
رکورد شخص مذکور را انتخاب نموده ،سپس بر روي آيکن «تدوين روابط سطر تحت مکاننما» يعني
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کليک کرده و يا کليد  Insertرا فشار دهيد تا سطر
اکنون در پنجره ظاهر شده «ارتباط سطرهاي دفتر تلفن و نشاني» ،بر روي آيکن «افزودن رابطه جديد» يعني
جديدي ايجاد گردد .حال در فيلد «نام خانوادگي يا نام شرکت» کليک نموده ،پس از فشار کليد  ،Enterکليد ترکيبي  Ctrl+Enterرا در صفحه کليد فشار دهيد و يا بر
روي آيکن کليک کنيد .پنجره تنظيمات مربوط به دفتر تلفن و نشاني ظاهر ميگردد .به منظور احضار دفتر تلفن و نشاني با شرايط مورد نظر ،ميتوانيد در قسمتهاي
«محتوي»« ،شرايط» و «ترتيب» ،در صورت نياز تنظيماتي را انجام داده بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد .به اين ترتيب پنجره «دفتر تلفن و نشاني» ظاهر ميگردد.
کليک کنيد.
حال شخص يا شرکت مور نظر را انتخاب نموده ،بر روي آيکن «انتخاب سطر تحت مکاننما» يعني

با انجام اين مراحل ،اطالعات رکورد انتخاب شده در فيلدهاي «نام خانوادگي يا نام شرکت»« ،نام» و «نوع» درج ميگردد .حال بر روي فيلد «نوع ارتباط» کليک نموده،
از ليست ارتباطات تعريف شده ،نوع رابطه مورد نظر را انتخاب نماييد .به طريق مشابه ميتوانيد ساير ارتباطات مورد نياز را تعريف کنيد .الزم به ذکر است ،در پنجره «دفتر
ميتوانيد کليه ارتباطات تعريف شده براي يک رکورد را مشاهده نماييد.
تلفن و نشاني» ،به کمک آيکن «احضار تمامي روابط سطرهاي عالمتگذاري شده» يعني
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 72نحوه تعريف پيشفرض سري برگهها چگونه است؟
شمارهگذاري برگههاي فروش مشابه برگههاي انبار ،به کمک فيلدهاي شماره و سري انجام گرفته و مانند همان برگهها ،با استفاده از ترکيب شماره و سري ميتوان
برگه فروش مورد نظر را احضار نمود .الزم به ذکر است ،هنگام تدوين برگههاي فروش ،كاربر در صورت تمايل ميتواند شخصا اقدام به درج شماره دلخواه براي سري و
شماره نمايد .ولي به منظور سهولت در تنظيم برگهها ،امکان تعيين پيشفرض براي سري برگهها ،در قسمت «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران» در منوي «سيستم»
در اختيار کاربر قرار داده شده است.

ض سري برگهها ،از منوي «سيستم» ،گزينه «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران» را انتخاب نماييد .حال از آنجا که گزينه «پيشفرض سري
جهت تعيين پيشفر 
برگهها» ،زير مجموعه «تنظيمات فروش» ميباشد ،پس از انتخاب گزينه «تنظيمات فروش» بر روي تکمه « »+کنار «تنظيمات فروش» کليک کنيد يا کليد  +صفحه
کليد را فشار دهيد تا گزينههاي زيرمجموعه آن مشاهده گردد .سپس بر روي گزينه «پيشفرض سري برگهها» کليک کنيد.

به اين ترتيب در سمت راست پنجره «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران» ،فهرستي از انواع برگهها مشاهده ميگردد .به منظور تعيين پيشفرض سري براي هر يک از
اين برگهها کافيست در کادر مقابل آنها کليک نموده ،عددي را به عنوان پيشفرض تايپ نماييد .حال به منظور تاييد عمليات انجام شده بر روي تکمه «تصويب» کليک
کنيد.
بدين ترتيب شماره مورد نظر براي سري برگهها مشخص شده و هنگام تدوين برگههاي فروش ،شمارههاي درج شده در اين قسمت به عنوان پيشفرض در قسمت
«سري» مشاهده ميگردد .الزم به ذکر است ،در صورت تمايل ميتوانيد هنگام تدوين برگههاي فروش ،شماره درج شده در قسمت «سري» را تغيير دهيد.
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 73نحوه تعيين پيشفرض مشخصات برگهها چگونه است؟
همانطور که گفته شد ،هنگام تنظيم برگههاي فروش ،تعيين برخي المانها از جمله «نوع فروش»« ،مرکز فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه پرداخت» الزامي ميباشد
که به منظور سهولت در ورود اطالعات ،امکان تعيين پيشفرض براي اين المانها ،در اختيار کاربر قرار داده شده است.

جهت تعيين اين پيشفرضها ،از منوي «سيستم» ،گزينه «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران» را انتخاب نماييد .حال از آنجا که گزينه «پيشفرض مشخصات برگه»،
زير مجموعه «تنظيمات فروش» ميباشد ،پس از انتخاب گزينه «تنظيمات فروش» بر روي تکمه « »+کنار «تنظيمات فروش» کليک کنيد يا کليد  +صفحه کليد را فشار
دهيد تا گزينههاي زيرمجموعه آن مشاهده گردد .سپس بر روي گزينه «پيشفرض مشخصات برگه» کليک کنيد.

به اين ترتيب در سمت راست پنجره «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران» ،المانهاي «نوع فروش»« ،مرکز فروش»« ،شرايط تحويل» و «نحوه پرداخت» ،مشاهده
ميشود .به منظور تعيين پيشفرض براي هر يک از اين المانها کافيست در کادر مقابل آنها کليک نموده ،از گزينههاي تعريف شده براي هر يک از المانها ،گزينهاي را
انتخاب نماييد .حال به منظور تاييد عمليات انجام شده بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
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به اين ترتيب با تنظيمات انجام شده براي اين المانها ،پيشفرضهايي تعريف نموديد .الزم به ذکر است هنگام تنظيم اطالعات عمومي برگههاي فروش ،پيشفرضهاي
تعيين شده استفاده ميگردد که البته قابل تغيير نيز ميباشند.

 74نحوه انتخاب نوع برگههاي درخواست و انبار ،جهت تنظيم برگههاي انبار به طور خودکار چگونه است؟
همانطور که گفته شد ،امکان درج رخدادهاي خروج کاال يا انجام خدمات به صورت سيستماتيک و خودکار ،همراه با تنظيم فاکتور فروش وجود دارد .در واقع عالوه بر اينکه
اطالعات الزم براي تنظيم اين رخدادها همزمان با تنظيم فاکتور از کاربر اخذ ميشوند ،برخي از مشخصات نيز به صورت پيشفرض در سيستم قابل تعريف ميباشند .به
اين ترتيب هنگام ذخيرهسازي فاکتور ،به کمک اطالعات دريافت شده از کاربر و پيشفرضهاي تعيين شده در سيستم ،رخدادهاي باال دستي تشکيل شده و اتصالهاي
الزم برقرار ميگردند .همچنين از آنجا که ارتباط رخدادهاي خروج کاال يا تحويل خدمات با پيشفاکتور يا قرارداد از طريق رخدادهاي درخواست انجام ميشود .در صورتيکه
در هر سطر فاکتور ،سطر پيشفاکتور يا قرارداد مربوطه معلوم باشد ولي رخداد درخواست و خروج تعيين نشده باشند ،هنگام ذخيرهسازي فاکتور عالوه بر تنظيم رخدادها (و
برگهها)ي خروج کاال يا انجام خدمات ،رخدادها (و برگهها)ي درخواست نيز به صورت خودکار قابل تنظيم ميباشند.
از جمله مجموعه مشخصات پيش فرض براي تنظيم خودکار برگههاي درخواست و خروج کاال ،تعيين نوع اين برگهها ميباشد .به خاطر داشته باشيد برگههاي مذکور
از قبل در سيستم تعريف شده و داراي سري پيشفرضي كه از نوع برگه معلوم ميشود ،ميباشند .از طرفي شماره آنها نيز به صورت خودكار توسط سيستم در برگههاي
مربوطه درج ميگردد .با اين وجود تعيين نوع برگه مورد استفاده هنگام تنظيم خودکار برگههاي درخواست و تحويل کاال ،در قسمت «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران»
در منوي «سيستم» انجام ميگيرد.
بدين منظور از منوي «سيستم» ،گزينه «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران» را انتخاب نماييد.

حال از آنجا که از جمله گزينههاي زير مجموعه «تنظيمات فروش» ،گزينه «تنظيم خودکار برگههاي تحويل (و درخواست)» بوده و گزينه «انواع برگههاي خروج و
درخواست کاال» نيز زير مجموعه «تنظيم خودکار برگههاي تحويل (و درخواست)» ميباشد ،پس از انتخاب گزينه «تنظيمات فروش» بر روي تکمه « »+کنار «تنظيمات
فروش» کليک کنيد يا کليد  +صفحه کليد را فشار دهيد تا گزينههاي زيرمجموعه آن مشاهده گردد.

سپس بر روي گزينه «تنظيم خودکار برگههاي تحويل (و درخواست)» کليک کنيد .حال جهت دسترسي به گزينه «انواع برگههاي خروج و درخواست کاال» ،بر روي تکمه
« »+کنار «تنظيم خودکار برگههاي تحويل (و درخواست)» کليک کنيد يا کليد  +صفحه کليد را فشار دهيد تا گزينههاي زيرمجموعه آن مشاهده گردد .اکنون بر روي
گزينه «انواع برگههاي خروج و درخواست کاال» کليک کنيد.
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به اين ترتيب در سمت راست ،گزينههاي مربوط به «انواع برگههاي حاصله از فرآيند تنظيم خودکار مشاهده ميگردد .حال جهت تنظيم خودکار برگههاي درخواست و
خروج کاال ،در کادر مربوط به هرکدام از گزينههاي «نوع برگه خروج (سطر اصلي)»« ،نوع برگه خروج (سطر جنبي)» و «نوع برگه درخواست» ميتوانيد نوع برگه مورد
نظر را که از قبل در منوي «تعريف (قانون)» تدوين گرديده است انتخاب نماييد .چنانچه ميخواهيد براي سطرهاي اصلي و جنبي فاکتور فروش ،برگههاي مجزا تنظيم
گردد ،گزينه «برگههاي مجزا براي سطرهاي اصلي و جنبي» را تيک زده ،سپس بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
بدين ترتيب هنگام ذخيره فاکتور فروش ،بر حسب نياز و با توجه به نوع برگه انتخاب شده در اين قسمت ،برگههاي درخواست و تحويل کاال ،به طور خودکار تنظيم ميگردد.
الزم به ذکر است ،تمامي پارامترهاي مربوط به برگههاي مذکور (شامل سري ،نوع طرف حساب و ،)....با توجه به نوع برگه تنظيم ميگردد.

 75نحوه انتخاب مراکز رخدادهاي درخواست و انبار ،جهت تنظيم برگههاي انبار به طور خودکار چگونه است؟
هنگام تنظيم خودکار برگههاي انبار از روي فاکتور فروش ،به صورت پيشفرض ،کد مشتري به عنوان کد مرکز مصرف براي اين برگهها لحاظ ميگردد .از طرفي در
 Adminپارامتري تعريف شده كه امكان متفاوت بودن کد مركز با کد مشتري را در رخدادهاي فروش مجاز يا غيرمجاز مينمايد.

حال در صورتيكه در  Adminتفاوت مركز مصرف رخدادهاي فروش و مشتري مجاز شمرده شود ،امکان تعريف يك مركز مصرف پيشفرض براي سطرهاي اصلي
فاكتور توسط كاربر وجود دارد .الزم به يادآوري است که اين مركز فقط در رخدادهاي فروشي كه به صورت خودکار و يا فراخواني رخدادهاي برگه ديگر تنظيم شده باشند،
درج خواهد شد .همچنين در صورتيکه اين پيشفرض تعيين نشده باشد يا در  Adminتفاوت مركز مصرف و مشتري مجاز دانسته نشده باشد ،مركز رخدادهاي فروش
در انبار ،همواره همان مشتري خواهد بود.
از طرفي به ازاي هر يك از انواع رخدادهاي جنبي (هديه ،جايزه ،گارانتي ،سرويس رايگان ،ملزومات ،قطعات جانبي ،مواد مصرفي ،ساير )......نيز يك مركز مصرف
پيشفرض ،براي رخدادهاي درخواست و انبار ،توسط كاربر قابل تعيين ميباشد .اين مركز در رخدادهاي مصرفي که به صورت خودکار و يا با فراخواني رخدادهاي برگه
ديگر تنظيم شده باشند ،درج خواهد شد .در اين شرايط هم اگر مركز پيشفرض تعيين نشده باشد از مشتري به عنوان مركز مصرف استفاده ميگردد.
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اکنون به منظور تعيين پيشفرض براي مراکز رخدادهاي درخواست و انبار ،از منوي «سيستم» ،گزينه «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران» را انتخاب نماييد .از آنجا که
امکان انتخاب «مراکز مصرف رخدادهاي خروج و درخواست کاال» گزينهاي است که در زيرگروه «تنظيم خودکار برگههاي تحويل (و درخواست)» قرار گرفته و اين گزينه
خود زيرمجموعه «تنظيمات فروش» ميباشد ،پس از انتخاب گزينه «تنظيمات فروش» بر روي تکمه « »+کنار «تنظيمات فروش» کليک کنيد يا کليد  +صفحه کليد
را فشار دهيد تا گزينههاي زيرمجموعه آن مشاهده گردد .به اين ترتيب گزينه «تنظيم خودکار برگههاي تحويل (و درخواست)» مشاهده ميشود .پس از انتخاب گزينه
مذکور ،بر روي تکمه « »+کنار «تنظيم خودکار برگههاي تحويل (و درخواست)» کليک کنيد يا کليد  +صفحه کليد را فشار دهيد تا گزينههاي زيرمجموعه آن مشاهده
گردد .گزينه «مراکز مصرف رخدادهاي خروج و درخواست کاال» مشاهده ميشود ،بر روي اين گزينه کليک کنيد.

به اين ترتيب در سمت راست پنجره «تنظيمات سيستم براي تمام کاربران» ،عالوه بر اينکه شرايط تعيين اين پيشفرضها توضيح داده شده ،بر حسب همين شرايط ،امکان
تعيين مراکزي براي سطرهاي اصلي فروش و هر يک از انواع رخدادهاي سطرهاي جنبي ،در اختيار کاربر قرار داده شده است .به اين ترتيب به منظور تعيين پيشفرض
مرکز براي هر يک از انواع رخدادهاي موجود ،ميتوانيد با کليک نمودن در کادر مقابل هر يک از رخدادها و فشار کليد ترکيبي  Ctrl+Enterاز صفحه کليد و يا کليک
بر روي آيکن «انتخاب مرکز» يعني  ،درخت مراکز مصرف و تامين را احضار نموده ،سپس مرکز مورد نظر را جستجو و انتخاب نماييد .حال به منظور تاييد عمليات
انجام شده بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد .همانطور که گفته شد ،درصورتيکه گزينه «تفاوت مشتري و مرکز در رخدادهاي فروش مجاز باشد» در  Adminانتخاب
نشده باشد ،تعيين پيشفرض مرکز براي سطرهاي اصلي فروش ،توسط کاربر امکانپذير نميباشد..
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 76فرمولهاي محاسبه مقدار چيست و در چه مواقعي کاربرد دارند؟
فرمولهاي محاسبه مقدار در واقع پارامترهايي هستند كه با استفاده از تعدادي متغير ،مقدار كاال را محاسبه ميكنند .همچنين در اين فرمولها در صورت تمايل ميتوان
عبارتي جهت درج در فيلد «مشخصات کاال» نيز تعريف نمود كه البته اين عبارت با جايگزيني همان متغيرها در يك متن پارامتريك بدست ميآيد.
فرمولهاي محاسبه مقدار به صورت مستقل از طريق گزينه «تعريف فرمولهاي محاسبه مقدار» در منوي «تعريف (قانون)» ،تعريف گرديده و براي هر فرمول نياز به
تعريف تعدادي متغير عددي (از  A1تا  )Z9ميباشد .اين متغيرها داراي نام بوده و ميتوان براي آنها پيشفرض مقدار نيز تعريف نمود .عالوه بر اين ،فرمولهاي محاسبه
مقدار ،متشکل از يک عبارت محاسباتي (شبيه به فرمولهاي چاپي سيستم) هستند که در آنها از  4عمل اصلي روي متغيرها و توابع سادهاي جهت انجام محاسبات استفاده
ميشود .از طرفي همانطور که گفته شد براي هر فرمول ،يک عبارت پارامتريک جهت درج در فيلد «مشخصات کاال» نيز قابل تعريف ميباشد .الزم به ذکر است ،براي
حاصل هر فرمول بايد واحد مقدار نيز تعيين گردد.

به اين ترتيب پس از تعريف فرمولهاي محاسبه مقدار ،هنگام تدوين مقادير اصلي و فرعي (در برگههاي سيستم) ،امكان احضار اين فرمولها و استفاده از آنها وجود دارد.
البته براي هر رخداد ،فقط فرمولهايي كه واحد مقدار آنها با واحد مقدار تعيين شده براي کاال يا خدمت آن رخداد منطبق باشد ،احضار خواهند شد .حال پس از انتخاب هر
فرمول ،مقادير متغيرهاي تعريف شده در آن ،از كاربر اخذ گرديده ،حاصل پس از محاسبه در فيلد مقدار ،درج ميگردد.
الزم به ذکر است ،همزمان با اجراي فرمول ،متن مشخصاتي که از قبل در فرمولهاي محاسبه تنظيم گرديده است ،مشاهده ميشود .در صورت تمايل ،ميتوان متن
حاصل را جايگزين مشخصات قبلي نموده يا آنرا به انتهاي متن موجود در مشخصات ،اضافه کرد .از طرفي ماشين حساب عادي سيستم نيز همواره در فهرست فرمولها
در اختيار خواهد بود.
به طور مثال فرض کنيد هنگام تنظيم برگههاي ورود ،جهت درج رخداد مربوط به دريافت يک محموله ،ميخواهيد با داشتن وزن کاميون بدون بار ،از طريق يک فرمول
و در هر بار ورود اين کاميون ،پس از درج وزن کل محموله (کاميون با بار) ،وزن خالص محموله محاسبه شده ،در فيلد مقدار درج گردد .بدين منظور از منوي «تعريف
(قانون)» ،گزينه «تعريف فرمولهاي محاسبه مقدار» را انتخاب کنيد.
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پنجره «تعريف فرمولهاي محاسبه مقدار» باز ميشود .اگر براي اولينبار ميخواهيد فرمولي تعريف نماييد ،صفحه مذکور خالي ميباشد .حال جهت تعريف يک فرمول
را انتخاب کنيد .فرمولي با عنوان «فرمول محاسبه مقدار جديد (واحد مقدار ،تعيين نشده)» ايجاد ميگردد .به منظور تدوين
جديد ،آيکن «تعريف فرمول جديد» يعني
کليک نماييد.
فرمول ايجاد شده ،پس از انتخاب آن ،بر روي آيکن «اصالح تعريف فرمول» يعني

به اين ترتيب پنجره «تعريف فرمول محاسبه مقدار» باز ميشود .در اين پنجره ابتدا نام فرمول مذکور (در اين مثال« ،وزن خالص محموله بنز  10تن») را وارد نموده ،براي
«واحد مقدار (نتيجه)» واحد تعريف شده براي کاالي مذکور (در اين مثال« ،کيلوگرم») را انتخاب نماييد .حال در فهرست «متغيرها» ،متغيرهاي مورد نياز (در اين مثال،
«وزن بنز  10تن »A1 :و «وزن کل محموله )»A2 :را تعريف نماييد .الزم به ذکر است ،در صورت تمايل ميتوانيد براي هر متغير مقدار پيشفرضي تعيين کنيد .در اين
مثال از آنجا که وزن بنز  10تن مشخص ميباشد ،براي مقدار پيشفرض اين متغير ،عدد  10000را وارد نماييد.
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حال در کادر مقابل «فرمول» ،عبارت محاسباتي مورد نياز (در اين مثال )»A1-A2« ،را وارد کنيد .همانطور که گفته شد در صورت تمايل ميتوانيد عبارتي را در قسمت
«شرح (مشخصات)» وارد نماييد تا هنگام استفاده از اين فرمول ،عبارت مذکور در فيلد «مشخصات کاال» درج گردد .اکنون بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد.
به اين ترتيب فرمول مورد نظر را تعريف نموديد .به طريق مشابه ميتوانيد ساير فرمولهاي مورد نياز را تعريف نماييد .حال به منظور استفاده از اين فرمولها ،هنگام وارد
نمودن فيلد «مقدار» در يک برگه (مثال برگه «ورود») ،به کمک آيکن  ،ليستي از فرمولهاي تعريف شده را احضار نموده ،فرمول مورد نظر (در اين مثال« ،وزن خالص
محموله بنز  10تن») را انتخاب نماييد .سپس در کادر مقابل «وزن کل محموله» ،وزن بنز  10تن با بار را وارد نموده ،جهت انجام محاسبات ،بر روي تکمه «محاسبه»
کليک کنيد.

در اين صورت «نتيجه (حاصل)» و «شرح (مشخصات)» ،مشخص ميگردند .به منظور درج نتيجه (حاصل) در فيلد «مقدار» ،بر روي تکمه «تصويب» کليک کنيد .همانطور
که گفته شد ،امکان تعيين نحوه درج عبارت «شرح (مشخصات)» ،در فيلد «مشخصات کاال» ،توسط گزينه «شرح ،به انتهاي «مشخصات» قبلي اضافه شود» ،وجود دارد.
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