
 

 90سیستم حسابداری برلیان امکانات اضافه شده به شرح 

 

-------- 

 

 مدیریت امتیاز دهی به مشتری کدن ضافه شدا
 در منوی عملیات ر وزانه مورد پنجره ویرایش امتیازات اضافه شده است : 

 روز ، ماه ، سال : تاریخ ثبت رکورد     جدول این پنجره حاوی موارد زیر می باشد : 

 از دهی یا مصرف امتیازشرح : شرح علت امتی

از تاریخ  اعتبار از تاریخ : در صورتی که امتیازی به مشتری تخصیص یابد از این تاریخ به بعد امتیاز قابل مصرف خواهد بود. اگر تاریخ خالی باشد

 ثبت به بعد قابل مصرف خواهد بود.

د مورد استفاده در نرم افزار وارد شود که به صورت پیش فرض ریال می اخذ شده : مقدار امتیاز اخذ شده توسط مشتری ) این مقدار بایستی به واح

 باشد ( 

ورت مادام اعتبار تا تاریخ : امیتاز اخذ شده در صورتی که تا این تاریخ مصرف نشود از اعتبار ساقط خواهد شد . اگر تاریخ خالی باشد امتیاز به ص

 العمر قابل استفاده خواهد بود.

 تیاز مصرف شده توسط مشتری مصرف شده : میزان ام

بارتعریف مانده : میزان مانده قابل مصرف مشتری تا تاریخ یاد شده / فقط امتیازاتی قبل از رکورد جاری محاسبه خواهند شد که در محدود تاریخ اعت

 شده باشند.

فاکتور فروش باشد شماره فاکتور مرجع در این شماره فاکتور : اگر امیتاز ثبت شده از روی فاکتور فروش یا مرجوعی فروش و یا مصرف شده در 

 ستون اتوماتیک ثبت خواهد شد.

 ک : شماره کاربر ثبت کننده رکورد در این ستون درج خواهد شد.

  
 ردیف هایی که توسط نرم افزار در این پنجره ثبت می شوند ) به صورت اتوماتیک هنگام صدور فاکتور ها ( قابل ویرایش و حذف در این پنجره

 نبوده و هنگام ویرایش و یا حذف فاکتورهای مرجع ویرایش یا حذف خواهند شد .

 ردیف هایی که توسط کاربر در این پنجره اضافه می شوند قابل ویرایش و حذف خواهند بود.

  
 کلید جدول امتیاز دهی : 

 با زدن این کلید جدول نحوه محاسبه امتیاز تعریف می شود 

 مثال :

 %5ریال  10ر000ر000فروش بیشتر از  

 %10ریال  20ر000ر000فروش بیشتر از 

 ریال باشد میزان امتیاز اخذ شده مشتری به شیوه زیر محاسبه خواهد شد :  26ر000ر000اگر فاکتور مشتری مبلغ 

 امتیاز  60ر000=  %10مبلغ شش میلیون ریال از فروش 

 امتیاز  50ر000% =  5مبلغ ده میلیون ریال از فروش 

 ریال  1ر100ر000تیاز اخذ شده جمع ام

  
جلوتر اگر در قسمت از تاریخ / تاریخ شروع کار سیستم امتیاز دهی وارد شود فقط برای اسنادی امتیاز ثبت خواهد شد که مساوی یا از این تاریخ 

 باشند.

  
 ریال خواهد بود  2ر600ر000به صورت پله ای محاسبه نشود روشن باشد : امتیاز اخذ شده "تنظیمات این پنجره : اگر تیک 

  
 پنجره تنظیمات : 

 



 روز قابل استفاده باشد     امتیاز فاکتور بعد از

 روز در صورت عدم استفاده منقضی شود      امتیاز فاکتور بعد از

 کرد.در صورت تعیین روز های فوق نرم افزار به صورت اتوماتیک هنگام صدور فاکتور این تاریخ ها را محاسبه و درج خواهد 

  
کاال ) به جز پیش فاکتور ( بر اساس مبلغ کل فاکتور ) تخفیف و اضافات سندی به صورت پیش فرض در این مبلغ   بعد از صدور سند خروج

تری به مش دخالتی نخواهند داشت ( امتیاز محاسبه و در جدول ثبت شده و بعد از خروج از فاکتور پیغام درج مقدار امتیاز و مانده امتیاز قابل مصرف

 کاربر اعالم خواهد شد تا در صورت نیاز به مشتری اعالم نماید.

 بعد از صدور سند مرجوعی فروش کاال نیز روال فوق انجام خواهد شد.

  
کلید میزان  هنگام ورود به فاکتور فروش اگر مشتری دارای امتیاز باشد کلید امتیاز کنار مبلغ تخفیف مشاهده خواهد شد . کاربر می تواند با زدن این

خفیف درج خواهد مانده مشتری را مشاهده و در صورت تایید به اندازه مبلغ نسیه از امتیاز باقی مانده استفاده نماید. این میزان امتیاز در قسمت مبلغ ت

 شد میزان مورد استفاده توسط کاربر قابل تغییر میباشد. 

ج تخیف در فاکتور نمی باشد . در صورت نیاز مشتریان از خطوط تخفیف مختلف برای این ) فعال برای استفاده از سیستم امتیاز مشتری مجاز به در

 کار استفاده خواهد شد.(

یف ها بعد از درج تخفیف رنگ قسمت تخفیف به قرمز تغییر خواهد یافت تا کاربر مطلع باشد که کدام تخفیف ها مربوطه به امتیاز بوده و کدام تخف

 دارد.ارتباطی به مصرف امتیاز ن

 

 انتخاب طرف حساب ها  ن امکان انتخاب غیر منظم طرف حساب ها در پنجرهضافه شدا

از  یبعض دیتوان یکاربر م بیترت نیهر طرف حساب امکان انتخاب اضافه شد.بد یراست رو کیکل یدر پنجره انتخاب طرف حساب ها در منو

 .طرف حساب ها را به صورت رندم انتخاب کند

انتخاب شده  یفقط طرف حساب ها کیت نین کردن ااضافه شد . با روش "انتخاب شده یفقط طرف حساب ها" کیت ریگزارشات و امکانات ز در

 .داده خواهد شد شینما

  مانده حساب ها گزارش

  فروش به طرف حساب ها ای دیخر گزارش

 هابه طرف حساب  یگروه امکیپ ارسال

 

 

 پنجره خروج ماتیدر تنظ "تجمیع اقالم بارکدی آنی انجام شود" کیتن ضافه شدا

 یکاالها کیت نیخواهند شد. بدون ا عیتجم کسانی یات بارکد هم فعال باشد هنگام درج کاال در فاکتور کاالهااگر امکان کیت نیبا روشن شدن ا

 د.شو یانجام م کسانی یکاالها عیتجم اتیشوند و هنگام چاپ سند عمل یدرج م فیرد کیهر کدام در  کسانی

 

 

 در قسمت تنظیمات عمومی"ه باز نشودنرم افزار برای کاربران قبل از تاریخ های کار شد"کضافه شدن تیا

 شود یروز در نرم افزار ثبت م خیروشن شود به محض ورود به نرم افزار تار کیت نیگر ا

ثبت  یقبل خیرا با تار ستمیورود به س خیشود ، نرم افزار تار دهیبه عقب کش ندوزیعامل و ستمیس خیتار ینرم افزار در دفعات بعد یهنگام اجرا اگر

  دییرا اصالح نما ندوزیو خیتار دهدیم  غامیعقب تر باشد پ یقبل خیاز تار دیجد خیکند و اگر تار یم سهیشده مقا

 اصالح شود ندوزیو خیشود تا تار یبسته م کیباشد نرم ا فزار اتومات یورود به نرم افزار توسط کاربر فرع اگر

کاربرد  ستمیس یکار تیباال بردن امن یکنند برا یاستفاده م ستمیس خیاساس تار بر یکاربر بوده و از حقوق دسترس یکه دارا یانیمشتر یبرا کیت نیا

  دارد

 

 

  امضاء الکترونیکی کاربران کدن ضافه شدا



را  یا حذف سند از این امکان می توانید برای امضاء اسناد توسط کاربران استفاده کنید. با امضاء اسناد همانند تیک عملیات سایر کاربران امکان ویرایش

ء کرد نخواهند داشت . برای کاربران می توان سطوح مختلف کاربری تعریف کرد مانند مدیر مالی / حسابدار تا اگر کاربر سطح باالتر سند را امضا

 کاربر سطح پایین تر نتواند سند را ویرایش نماید.

  
 در پنجره تعریف رمز های جدید امکانات زیر اضافه شده است : 

 (  9الی  1: در صورت نیاز می توانید برای کاربر سطح امضاء تعریف کنید ) عددی مابین ستون سطح امضاء 

پایین ترین سطح امضاء خواهد بود . لزومی ندارد برای همه کاربران این سطح تعریف شود . فقط  9و عدد   باالترین سطح امضاء ) قویترین( 1سطح 

را امضاء الکترونیکی نمایند این عدد را تعیین نمایید.) مانند مدیران مالی یا شرکاء و .... ( کاربر اصلی از  برای کاربرانی که نیاز دارند اسناد نرم ا فزار

 همه کاربران سطح باالتری را دارا می باشد) سطح صفر (

 مثال : 

 را مشخص کرده اید. 2سطح  2و برای کاربر شماره  1سطح  1برای کاربر شماره 

سند را امضاء نماید و در آخرین مرحله در  1سند را امضاء نموده و سپس کاربر شماره  2بعد از کنترل اسناد ، کاربر شماره  بدین ترتیب ابتدا بایستی

 صورت نیاز کاربر اصلی که باالترین سطح امضاء را دارا می باشد سند را امضاء نماید.

  
  "تعیین رنگ سطح امضاء"کلید 

واه امضاء کاربری که دارای سطح امضاء است را مشخص نمایید . بعد از تعیین رنگ ، ستون سطح امضاء به رنگ با زدن این کلید می توانید رنگ دلخ

شده است  تعیین شده درخواهد آمد. اسنادی که این کاربر آنها را امضاء نماید دارای رنگ تعیین شده خواهند بود. رنگ قرمز برای کاربر اصلی تعیین

 دیگر از این رنگ استفاده ننمایید. حتی االمکان برای کاربران

  
ارای در منوی کرکره ای اسناد ) حساب کتاب ، ورود ، خروج ( مورد امضاء الکترونیکی اضافه شده است که فقط برای کاربر اصلی و کاربرانی که د

 شود امضاء برداشته خواهد شد.سطح امضاء هستند قابل مشاهده می باشد . با زدن این کلید ، امضاء ثبت و در صورتی که مجددا زده 

  
 در دفتر روزنامه فیلتر همه/امضاءنشده/امضاء شده اضافه است که هر کاربری می تواند اسناد امضاء شده یا نشده خود را فیلتر نماید. 

  
 قوانین : 

 خواهد شد.در صورتی که سندی توسط کاربری امضاء شود همانند تیک عملیات آن سند غیر قابل ویرایش و حذف کردن 

د را در صورتی که سندی توسط کاربری امضاء شود کاربر سطح پایین تر نمی تواند آن سند را امضاء نماید مگر اینکه کاربر سطح باالتر امضاء خو

 بردارد.

  
 اسناد در صورتی قابل ویرایش خواهند بود که کلیه امضاها برداشته شود ) مانند تیک عملیات ( حتی برای کاربر اصلی 
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 رتباط حساب کتاب روزانه با مدیریت ارتباط با مشتریانان ضافه شدا
ر این اربر می تواند روی حساب کتاب ثبت شده با کلیک راست منوی کرکره ای را احضار کرده و مورد مدیریت ارتباط با مشتریان را انتخاب کند. دک

در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. با ثبت این خط ارتباط حساب کتاب انتخاب شده با خط  صورت پنجره مدیریت ارتباط باز شده و یک خط جدید

 جدید برقرار خواهد شد. 

ده معادل بعد از برقراری ارتباط اگر کاربر مجددا عملیات قبلی را تکرار کند پنجره مدیریت ارتباط با مشتریان باز شده و مکان نما روی خط ثبت ش

 قرار خواهد گرفت.

با زدن  در پنجره مدیریت ارتباط با مشتریان اگر روی خطی که دارای معادل حساب کتاب است قرار گرفته و منوی کرکره ای را احضار کنیم می توانیم

مشاهد حساب کتاب معادل مشخصات حساب کتاب ثبت شده را مشاهده نماییم.رنگ ستون درخواست خطوطی که دارای معادل حساب کتاب هستند 

 گ آبی نمایش داده خواهند شد.به رن

 

 

 کددارندگان 

مدیریت ارتباط با 

 CRM مشتریان

 

  ستون شرح کاربر در پنجره سرویس سابقه چک های برگشتی نضافه شدا
 

 

 



 

  امکان حذف کلیه کاالهای بدون عملکرد ناضافه شد

کاربر اصلی قابل استفاده می باشد. با استفاده از این امکان کلیه  این مورد در منوی کلیک راست پنجره ویرایش کاالها اضافه شده است و فقط توسط

کاربران توجه داشته باشند قبل از این  .کاالهایی که موجودی اولیه نداشته و هیچگونه سند کاالیی برای آنها ثبت نشده از نرم افزار حذف خواهند شد

ز مشکل مطمئن شده و در صورت بروز خطا حتما نسخه پشتیبان برگردانده و خدمات کار حتما نسخه پشتیبان تهیه نمایند و بعد از حذف از عدم برو

 .پشتیبانی برلیان را مطلع سازند

 

 

 

 مکان گرفتن گزارش کاردکس بدون انتخاب کاالن ااضافه شد

کلید انتخاب کاال را حذف کنید . در این ، را دو بار بزنید و یا بعد از انتخاب کاال  escهنگام گرفتن گزارش کاردکس کاال را انتخاب نکرده و کلید 

یر کاالیی مانند صورت ورود و خروج همه کاالها با اعمال سایر فیلترها ) مانند کد گروه بندی کاال و نوع کاال و ... ( همراه با اعمال سایر فیلترهای غ

ال اضافه شده است . در گزارش کاردکس تفصیلی ستون نام تاریخ و ... ارائه خواهد شد.در گزارش کاردکس کاال در قسمت تنظیمات ستون نام کا

 اضافه شده است  (کاال در گزارش نهایی ) فست ریپورت

 

 

 

 امکان تیک سند حاوی ریز چکی در گزارش ریز عملیات بانکی اضافه شد

ا اضافه شد. توجه نمایید که با تیک امکان تیک عملیات در گزارش ریز عملیات بانکی همانند گزارش صورت حساب مالی و کاالیی طرف حساب ه

هر ردیف ، سند حاوی ریز چکی تیک خواهد شد . فعال در سیستم حسابداری برلیان امکان تیک ریز چکی اسناد وجود ندارد و سیستم تیک 

  .عملیات ، روی اسناد قابل اعمال می باشد

 

 

 

 

یمات پنجره اعالم وضعیت چک ها در تنظ "سررسید نوع واریزی کارت یک روز بعد پیشنهاد شود"تیک 

  .اضافه شد

ه با توجه به عرف شدن واریز مبالغ خرید توسط کارت در روز بعد به حساب فروشنده این تیک اضافه شده است. با روشن کردن این تیک هنگامی ک

سررسید یک روز بعد از صدور ثبت  پیش فرض نرم افزار برای ثبت چکی نوع کارت باشد ) تسویه فاکتورهای فروش با دستگاه کارت خوان (

خواهد شد و به طبق آن تاریخ وصول نیز روز بعد خواهد بود تا هنگام گرفتن گزارش ریز عملیات بانکی مغایرتی در صورت حساب وجود نداشته 

 .شدباشد . هنگام گرفتن صورت حساب بانک توجه داشته باشید حتما لیست بایستی بر اساس تاریخ سررسید مرتب شده با

 

ستون تخفیف درصدی نیز غیر  "کاربران نتوانند قیمت فروش را تغییر دهند"منبعد با روشن کردن تیک

 قابل تغییر خواهد شد 

 

 

 کددارندگان 

تخفیف  شبکه و

 درصدی 

 

 

 جستجوی موبایل برای فروش نقدی فوری از دوره مالی گذشته
حساب در فاکتورهای طرف حساب فروش نقدی فوری اگر شماره موبایل پیدا نشد دوره  منبعد هنگام جستجوی شماره موبایل برای یافتن نام طرف

 مالی گذشته در صورت متصل بودن جستجو خواهد شد. ضمنا جهت یادآوری ، کاربران می توانند قبل از بستن دوره مالی از کلید انتقال مشخصات

 وطه را در دوره مالی جدید نیز داشته باشندفروش نقدی فوری به دفترچه تلفن استفاده کنند تا مشخصات مرب

 

 

 

  کلید پیداکردن ثبت های بدون فرمول در منوی کلیک راست پنجره ثبت تولید اضافه شد



 انده پنجرهگاهی کاربران بعد از ثبت تولید اقدام به تغییر مشخصاتی مانند کد انبار فرمول های تولید معادل می نمایند که باعث ایجاد مغایرت در م

کاربر  انتخاب کاالها و گزارشات کاردکس و ... می شود . با زدن این کلید ثبت هایی که دارای فرمول تولید معادل نیستند نمایش داده می شود تا

 .اقدام به اصالح فرمول تولید معادل نماید

 کددارندگان 

 تولید 

 

 

 

 (LAN)اضافه شد : ارتباط با دستگاه کارت خوان بانک ملت 

کارت خوان بایستی به شبکه متصل و تنظیمات مورد نیاز توسط کارشناس بانک ملت انجام شده باشد . دستگاه هایی که تمایل به استفاده از  دستگاه

 این سرویس دارند بایستی نرم افزار سرویس بانک ملت روی آن ایستگاه های کاری توسط کارشناس بانک ملت نصب و اجرا شود . 

 بایستی کپی شوند. iconدر فولدر  Newtonsoft.Json.dllو  bankmelat.exeفایل  

 نوع بانک ملت در مشخصات طرف حساب ها بایستی برای بانک انتخاب شود.

 

  .در فاکتور خروج تصویری برای وارد کردن توضیح اضافی تیتر فاکتور اضافه شد"ت "کلید  اضافه شدن

 کددارندگان 

 فاکتور تصویری

 

 

رسی تعداد روز قبل برای دسترسی به اسناد حساب کتاب ، ورود و خروج برای اضافه شدن حق دست

 کاربران اضافه شد

 

 کددارندگان 

 شبکه

 

 

 امکان تعیین تعداد مجاز چاپ قبض انبار اضافه شدن اضافه شد

 

 اگر تیک کاالها در انبارها تفکیک گردند روشن باشد و برای کاربر محدودیت انبار مشخص شده "شداضافه 

  باشد در پنجره ویرایش مشخصات کاالها این محدودیت اعمال خواهد شد

 

 

 انبار کددارندگان 

 

  امکان وارد کردن شماره شبا در شماره حساب چک ها ایجاد شدن اضافه شد

 

 

 

 اضافه شد  امکان انتقال اتوماتیک کاالهای موجود در یک انبار به انبار دیگر

حواله های مابین انباری این مورد اضافه شده است. کاربر بایستی تیتر را ثبت نماید و سپس از این امکان استفاده  در منوی کلیک راست تیتر اسناد

 .نماید

 

 انبار کددارندگان 

 

 

 مورد پیش فرض نرم افزار 16امکان حذف ماهیت های طرف حساب که از آنها استفاده نشده است به جز 

 اضافه شد

 

 

 

وارد شده باشد هنگام انتقال مبلغ به  "تومان"کلمه  پول در تنظیمات عمومی منبعد اگر نوع واحد 

  دستگاه کارت خوان مبلغ ریالی معادل انتقال داده خواهد شد

 

 

 



 

 اضافه شد  (COM)ارتباط با دستگاه کارت خوان بانک صادرات 

 از خط تلفن جهت ارتباط استفاده می کند. کامپیوتر متصل و Comامکان پذیر است و به پورت   rs232این ارتباط با کابل 

 در مشخصات طرف حساب بانک وارد نمایید. تخصیص داده شده برای دستگاه را بایستی در فیلد مربوطه  COMشماره 

 

 

 اضافه شد (LAN) یاتصال به دستگاه کارت خوان بانک مل

خاب شود . با نرم افزار تست بانک ملی اتصال به دستگاه را بایستی طبق روال دستگاه های دیگر در قسمت مشخصات طرف حساب ها بانک ملی انت

نماید) این مقادیر در نرم افزار تستر بانک  ددستگاه متصل را در فیلد مربوطه در مشخصات طرف حساب ها وار IP   ,PORTکاربر کنترل کرده و 

 مشاهده می باشد ( ملی بعد از زدن کلید جستجو و پیدا شدن مشخصات دستگاه کارت خوان قابل 

 

 

 

 اضافه شد و فروش کاالها دیو فروش به طرف حساب ها و خر دیساله خر 12 سهیامکان گزارش مقا

سال اضافه شد. دوره های قبلی به ترتیب یک سال قبل ، دو سال قبل و ... در نظرگرفته خواهند شد . کد برلیان کاالها  12در گزارشات ماتریسی تیک 

یستی در دوره های مختلف یکسان باشند . ) دوره مالی توسط نرم افزار بسته شده باشد یا نسخه پشتییبان سال های قبلی در سال و طرف حساب ها با

 (جدید کپی شده باشد . در غیر این صورت گزارش صحیح نخواهد بود

  
  

 

 اضافه شدآزاد کاالها  لیگزارش اسناد ثبت تبد شیرایامکان و

 

 

 

  کددارندگان 

 د کاالهاتولی

 اضافه شد ینیتضم ایباطله  یاز چک ها یامکان گزارش کل

 خابدر گزارش اسناد کلیه بانک های در فیلتر نوع عملیات ) همه ، در جریان ، وصول شده ، برگشتی ( دونوع باطله و تضمینی اضافه شد. با انت

 . مافی السابق مورد همه شامل جک های باطله و تضمینی نخواهد بودهر کدام اسناد باطله یا تضمینی کلیه بانک ها نمایش داده خواهد شد. ک 

 

 

 

 اضافه شد امکان چاپ دفترچه تلفن
ت انجام این گزارش قابلیت تغییر ستون بندی گزارش ندارد و در صورت نیاز به تغییر در طراحی بایستی کاربران این تغییرات را در محیط فست ریپور

 .دهند

 

 

 

 اضافه شد یعموم یاسناد در جستجو یاضاف حیتوض یجستجو

 (CTRL+Zتوضیح اضافی اسناد در موارد زیر وارد می شود ) کلیک راست 

، اسناد وعده های پرداخت ) خرید اقساطی ( ،   حساب کتاب روزانه ، اسناد ورود کاال ، اسناد خروج کاال ، اسناد وعده های دریافت) فروش اقساطی (

 ازم همراه در کد تعمیرگاه ریز چکی اسناد ، عیوب و لو

به جز ریز کلمه وارد شده در توضیح اضافی توسط نرم افزار پیدا شده و پنجره مربوطه باز شده و مکان نما روی رکورد مورد نظر قرار خواهد گرفت. ) 

 د مورد نظر را به صورت دستی پیدا کندعملیات چکی اسناد ورود و خروج کاال که فقط پنجره انواع تسویه چکی باز خواهد شد و کاربر بایستی رکور

ر غیر توجه : این سرویس وقتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که کلمه مورد نظر فقط در یکی از اسناد به صورت توضیح اضافی درج شده باشد د

 د اول تغییر داده شود.این صورت فقط مورد اول پیدا شده و موردهای بعدی قابل جستجو نخواهند بود مگر اینکه که شرح مور

 

 

 

 

 

  اضافه شد ییکاال یو مال یرقم در گزارشات صورت حساب مال تیمحدود لتریف

 



 محدودیت رقم روی ارقام گزارش اعمال خواهد شد. با گذاشتن این محدودیت گزارش از ماهیت صورت حسابی خارج خواهد شد و مانده عدد 

 .بی معنایی خواهد بود

 

 اضافه شد آزاد کاالها لیثبت تبد ماتیمصرف شده در تنظ یالهاکا متیق نییتع کیت

با روشن کردن این تیک و تعیین روش تعیین اتوماتیک قیمت کاالهای مصرف شده ، هنگام ثبت کاالی مصرفی قیمت از روی خریدهای انجام شده 

 (به صورت اتوماتیک محاسبه و درج خواهد شد ) همانند فرمول های تولید

 

 کددارندگان 

 تولید کاالها 

 

 

 اضافه شددر گزارشات  یکلمه ا یلترهایبه ف دیامکانات جد

قبلی موارد جدید  @@قبل از این کلمات وارد شده در فیلترهای گزارشات به صورت کامل مورد جستجو قرار می گرفت با در نظرگرفتن حروف 

 اضافه شده است : 

 $$و  "و"جستجوی نوع  &&کلمه (  7به کلمه مورد جستجو قرار می گیرد ) کداکثر  کلمات به صورت کلمه $$و یا  &&با گذاشتن حروف 

 .نیز وجود داشت که به معنای عدم وجود کلمات وارد شده بود (  @@را انجام خواهد داد ) قبال  "یا"جستجوی نوع 

 

 

 

    اضافه شد پرداخت افتیدر ینام طرف حساب ضامن در گزارش وعده ها لتریف

 

 

 

 

 و فروش اضافه شد دیخر یفاکتورها ستیراست ل کیکل یدر منو انیارتباط با مشتر تیریمد دیکل

باز شده و  یفروش جار ای دیارتباط با طرف حساب فاکتور خر تیرینجره مدپ    ( CTRL+SHIF+F8)      یفور دیبا همان کل  دیکل نیبا زدن ا

 ثبت خواهد شد. دیرکورد جد

 

 کددارندگان 

باط با مدیریت ارت

 CRM مشتریان

 

 

 اضافه شدفروش  یگزارش فصل هیدر ته "فروش درج نگردد یفاکتورها زیر" کیت

نام کاال  عتایحالت طب نیگردد . در ا یدرج م یکاالها درج نشده و جمع کل هر فاکتور به عنوان فروش در گزارش فصل زیر کیت نیبا روشن شدن ا

همه  یستیبا دیرا روشن نما کیت نیر به عنوان نوع سرفصل حساب فاکتور درج خواهد شد .اگر کاربر اکاال در فاکتو نیدرج نخواهد شد.نوع آخر

 باشند. کسانینوع حساب  کی یدارا کاالها

 

 

 

 

آزاد کاالها اضافه  دیثبت تول ماتیدر پنجره تنظ "قیمت مواد اولیه هنگام ثبت تولید محاسبه شود" کیت

 شد

 .دهای همه قبلی مقدار تعیین شده برای کاالی فعلی برای گروه کاالی فعلی یا همه کاالها اعمال خواهد شدبا زدن این کلید همانند کلی

 

  کددارندگان 

 تولید کاالها 

 

 

 اضافه شدی ریدر صدور فاکتور تصو فیمبلغ اضافه شونده و مبلغ تخف یلدهایف

 

  کددارندگان 

صدور فاکتور 

 تصویری

 

 



 اضافه شدگزارشات  شینما شیدر پنجره پ انیشترارتباط با م تیریمد دیکل

 لتریبرگردند. اگر گزارش با ف یریرا درج و به پنجره گزارش گ ازیشده و مطلب مورد ن crmپنجره وارد پنجره  نیتوانند در ا یکد م نیدارندگان ا

انتخاب  یستیبا زیصورت نام طرف حساب ن نیا ریانتخاب خواهد شد و در غ کیطرف حساب گرفته شده باشد نام طرف حساب به صورت اتومات

 فعال خواهد بود. ریغ یریگزارش گ دیکل شینما شیگردد. هنگام ورود از پنجره پ

 

 کددارندگان 

مدیریت ارتباط با 

 CRM مشتریان

 

 اضافه شد (LAN) ارتباط با دستگاه کارت خوان بانک صادرات

از بخش  LANایستی راهنمایی الزم جهت تنظیم دستگاه کارت خوان را جهت ارتباط با امکان پذیر است و دارنده ب LANاین ارتباط با کابل 

 پشتیبانی شرکت مربوطه گرفته و سپس می تواند از این تسهیالت در نرم افزار برلیان استفاده کند.

IP حساب بانک وارد نمایید. تخصیص داده شده برای دستگاه و مقدار پورت تعیین شده را بایستی در قسمت مربوطه در مشخصات طرف 

 

 

 

 

 اضافه شد قبل از گرفتن گزارشات لتریف نییدر پنجره تع یخیامروز در محدوده تار خیدرج تار دیکل

 

 

 

 

 اضافه شد انیارتباط با مشتر تیریمهلت انجام در کد مد خیتار رییجهت تغ -+ و  دیکل

 کیرا  خیتار دهایکل نیتواند با استفاده از ا یم ( deadline  )    انجام  خیمهلت تار ، کار محوله تیفور نییدهد بعد از تع یکه کار ارجاع م یکاربر

 در نظر گرفته شده است. دیدوکل نیا یبرا  +CTRL-و  ++CTRL یفور یدهایعقب ببرد.کل ایروز به جلو و 

 

 کددارندگان 

 پورسانت 

 ویزیتور

 

  اعمال شد 1396سال  یابتدااز  یکیالکترون لیاعمال شده جهت ارسال فا راتییتغ

-TTMS 1396 دینرم افزار جد ستیبا یم انیقرار گرفت . مشتر کونیدر فولدر آ gfasli.pdf دیجد یو راهنما tms_96.db دیجد لیفا

 maliatاز فولدر  را انیساخته شده توسط نرم افزار برل tms_96.db لیدانلود و طبق دستور العمل فا یاتیسازمان امور مال تیرا از سا 4.0.0.1.9

 .ندیارسال نما یاتیسازمان امور مال تیافزار برداشت کرده و بعد از کنترل اطالعات رکوردها را به سا نرم نیتوسط ا

 

 کددارندگان 

 پورسانت 

 ویزیتور

 

 حذف شد    PDFهنگام ارسال گزارش به فرمت  GSUB  غامیاصالح شد : پ

 

 

 

 

 رای هر کاالی مصرف شده یا ایجاد شده در ثبت تبدیل آزاد کاالهاامکان ثبت تاریخ مجزا بن اضافه شد
به عبارتی یک سند ثبت   منبعد کاربران می توانند برای هر کاالی مصرف شده یا هر کاالی ایجاد شده در ثبت تبدیل آزاد کاالها تاریخ مجزا بزنند.

ر تاریخ های مجزا خواهد بود . در این حالت کاربران می توانند قبل از اتمام کار تبدیل آزاد تعدادی کاال به تعدادی کاالی دیگر خود حاوی چند سند د

نشده است   تبدیل کاالها بعد از انجام هر مرحله عملیات مربوطه را ثبت نمایند. توجه داشته باشید که در این حالت تا وقتی کل عملیات تبدیل ثبت

تراز مالی ناقص خواهد بود. این امکان به درخواست مشتریان اضافه شده است ولی بایستی موجودی ریالی کاالها عدد صحیحی را نشان نداده و 

داشته باشند. کاربران حتما توجه کنند باالخص قبل از بستن دوره مالی حتما کلیه عملیات تراز کننده یک سند تبدیل را وارد نمایند و سند تراز نشده ن

تولید شده آماده نیستند ثبت مصرف نباید در نرم افزار ثبت شود و بعد از بستن دوره مالی بایستی ثبت در صورت مصرف کاالهایی که هنوز کاالهای 

 مصرف کاالها ثبت گردد

 

 

 

  اضافه شد  مسدود کردن حساب طرف حساب

 



از نام طرف حساب درج نمایید. در را در قسمتی  &! اگر تمایل دارید کاربران نتوانند هیچگونه ثبتی برای یکی از طرف حساب ها وارد نمایند عالمت

 این صورت کاربران نمی توانند نام طرف حساب را برای ثبت حساب کتاب روزانه ، اسناد ورود یا اسناد خروج ثبت نمایند

 

 کلید وصول شده در ریز فروش اقساطی اضافه شدن اضافه شد

د مکان نما را در خط قسط وصول شده قرار داده و به جای تبدیل حالت قسط به این کلید برای تسهیل کار کاربران اضافه شده است . کاربر می توان

 دوصول شده این کلید را بزند تا قسط به تاریخ روز وصول شده شو

 

 

 

 ستون جریمه در فروش اقساطین اضافه شد
نتقل نمایید. اگر فرمول محاسبه جریمه را به بخش مکان نما را به ستون بعدی م enterبعد از تبدیل حالت قسط از وصول نشده به وصول شده با کلید 

ت طراحی برلیان داده باشید میزان جریمه محاسبه خواهد شد. اگر تاریخ وصولی را به صورت دستی وارد نمایید ) به صورت اتوماتیک بعد از ثب

یمه را بر اساس تاریخ وارد شده محاسبه خواهد کرد. وصولی قسط تاریخ امروز به عنوان تاریخ وصول قسط ثبت می شود ( نرم افزار مجددا مقدار جر

ت روشن اگر تمایل داشته باشید می توانید میزان جریمه را به صورت دستی وارد نمایید. بعد از ثبت وصولی اگر تیک صدور اتوماتیک سند در تنظیما

لغ قسط بعالوه مبلغ جریمه در سند ثبت خواهد شد. اگر در باشد نرم افزار سند دریافت قسط را در حساب کتاب ثبت خواهد کرد . در این صورت مب

ب تنظیمات عمومی نام طرف حساب درامد فروش اقساطی را نیز وارد کرده باشید مبلغ جریمه نیز به صورت سند در همان تاریخ ) بدهکار طرف حسا

 و بستانکار طرف درآمد ( ثبت خواهد شد.

 

 

 

 ستجوی کد ملی نیز اضافه شددر پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها ج
 

 

 

 

 هنگام ایجاد کاالی یا طرف حساب جدید در پنجره انتخاب لیست ،سوال انجام شوداضافه شدن 
 

 

 

 

 رویرایش ریز فاکتودر )نام و موبایل(فروش نقدی فوریامکان گرفتن مشخصات مشتری ن اضافه شد

و یا از منوی کلیک راست پنجره گرفتن مشخصات مشتری  CTRL+Xزدن کلید فوری  منبعد در هر زمان هنگام ویرایش فاکتور کاربر می تواند با

روشن باشد بعد از ثبت تیتر  "برای فروش نقدی فوری نام و موبایل گرفته شود")نام و موبایل( را احضار کند. کما فی السابق در صورتی که تیک 

صرفنظر کرده و بعد از سفارش قطعی مشتری این پنجره را با زدن کلید فوری  escید فاکتور پنجره مربوطه باز خواهد شد که کاربر می تواند با کل

 مربوطه احضار و نام و موبایل را وارد نماید.

. 

 

 

 

   نحوه ثبت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
ارزش افزوده جداگانه  "رازهای مالی تیکاگر هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش مشمول مالیات را در ستون مربوطه وارد کرده باشید و گرفتن ت

 را روشن کرده باشید در قسمت دارایی ها و بدهی ها و در آمد و سود و زیان ردیفهایی به نام مالیات ارزش افزوده درج خواهد شد :  "محاسبه گردد

 هستید در این قسمت درج خواهد شد   بستانکاربخش دارایی ها : اگر در فاکتورهای خرید مالیات پرداخت کرده اید و از سازمان امور مالیاتی 

توجه بخش بدهی ها : اگر در فاکتور های فروش مالیات دریافت کرده اید و به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستید در این قسمت درج خواهد شد . 

التفاوت در این قسمت درج خواهد شد.) مانده بدهی  کنید اگر این مبلغ از مبلغ بخش دارایی ها بیشتر باشد مبلغ بخش دارایی ها حذف شده و مابه

 شما به سازمان امور مالیاتی ( 

 بخش فروش : رقم مالیاتی که بایستی از فروش کم شده و فروش خالص بدست بیاید.

 بخش خرید و قیمت تمام شده : رقم مالیاتی که از خرید بایستی کم شده و رقم خالص خرید حاصل شود.

تعریف کرده و در  "بدون ماهیت"با ماهیت  "مالیات ارزش افزوده"ش فصلی جهت پرداخت مبلغ بایستی یک طرف حساب با نام بعد از ارائه گزار

یف حساب کتاب روزانه بدهکار نمایید. بعد از ثبت پرداخت نقدی یا ... مبلغ مالیات ارزش افزوده در قسمت حساب کتاب مبلغ پرداخت شده از رد

 

 



ا کم خواهد شد . طبیعتا هر سه ماه یک بار بایستی رقم بخش بدهی ها پرداخت شده و بستانکاری سازمان امور مالیاتی صفر مالیات در بخش بدهی ه

 گردد.

 

 

  کلید همه برای فیلدهای پورسانت ویزیتورها  ناضافه شد
 .االی فعلی یا همه کاالها اعمال خواهد شدبا زدن این کلید همانند کلیدهای همه قبلی مقدار تعیین شده برای کاالی فعلی برای گروه ک

 

 کددارندگان 

 پورسانت 

 ویزیتور

 

  ثبت اتوماتیک درآمد سود فروش اقساطی در حساب کتاب روزانهن اضافه شد

با ماهیت برای این کار کافی است در تنظیمات عمومی حساب درآمد سود فروش اقساطی را به نرم افزار معرفی نمایید ) این حساب حتما بایستی 

درآمد تعریف شده باشد ( در این صورت هنگام ثبت فروش اقساطی یا زدن کلید محاسبه اقساط مبلغ سود محاسبه شده به صورت درآمد در تاریخ 

 .ثبت فروش اقساطی در حساب کتاب روزانه ثبت خواهد شد

 

 

 

 

 ی یکپارچهامکان انتخاب نوع برداشت یا واریز به حساب جاری در سیستم هان اضافه شد

قبال در سیستم های یکپارچه هنگام ثبت ریز عملیات چکی به صورت پیش فرض نوع چک ثبت می شد. کاربر اگر می خواست نوع چک را به فیش 

ده و نیازی یا کارت یا انواع دیگر تبدیل نماید مجبور بود ریز چکی را حذف و مجدد اطالعات را وارد نماید . با این افزایش نوع چک قابل انتخاب بو

 ..به حذف و ورود مجدد اطالعات نخواهد بود

 

 

 

 

 اضافه شدن:

 و "بعد از صدور فاکتور مرجوعی پیامک ارسال گردد"تیک  

 در تنظمیات پنجره پیامک  "پیامک تغییر وضعیت قسط به وصول شده ارسال گردد"تیک  

 .کلید + در پنجره ارسال تکی پیامک اضافه شد
تن تکی خطی قابل ارسال بود . با زدن این کلید پنجره ارسال پیامک باز شده و کاربر می تواند متن چند خطی تایپ و به شماره قبال در این پنجره م

 دلخواه ارسال نماید.

 

 

  کددارندگان 

 ارسال پیامک

 

 

    امکان انتخاب کاال از روی سریال حرفی ناضافه شد

مورد اضافه شده است. شرط پیداکردن کاالی مورد نظر این است که سریال وارد شده فقط برای  در پنجره انتخاب کاال در منوی کلیک راست این

ن ثبت شده و کاالی مورد نظر تعریف شده باشد و قبال به نرم افزار وارد شده باشد. بعد از وارد کردن سریال نام کاال انتخاب شده و مقدار یک برای آ

 ثبت خواهد شدسریال حرفی آن نیز به صورت اتوماتیک 

  کددارندگان 

 پیگیری سریال

 

 

 

 

 در تنظیمات پنجره طرف حساب ها  "رقمی کنترل شود 10صحت کد ملی "تیک ن ضافه شدا

 در صورتی صحت و اعتبار کد ملی کنترل خواهد شد که نوع شخص حقوقی انتخاب نشده و در فیلد کد ملی / شناسه ملی مقداری وارد شده باشد

 

 

 



 

 امکان اضافه شدن درصد سطوح قیمت فروش به قیمت های فعلی اضافه شدن
در پنجره تعیین اتوماتیک سطوح قیمت فروش، قیمت پایه به جای  "درصد های زیر به قیمت های تعیین شده فعلی اضافه گردد"با روشن شدن تیک  

 ر هنگام خرید جدید اعمال نمی شود.محاسبه از روی قیمت خرید از قیمت فعلی محاسبه خواهد شد . توجه کنید این مورد د

 

 

 

 

 (LAN) ارتباط با دستگاه کارت خوان آسان پرداخت ناضافه شد

از بخش پشتیبانی شرکت مربوطه گرفته و  LANامکان پذیر است و دارنده بایستی راهنمایی الزم جهت تنظیم دستگاه کارت خوان را جهت ارتباط با  LANاین ارتباط با کابل 

 د از این تسهیالت در نرم افزار برلیان استفاده کند.سپس می توان

IP .تخصیص داده شده برای دستگاه را بایستی در قسمت نام مسئول در مشخصات طرف حساب بانک وارد نمایید 

 

 

در سرویس برداشت "کاربران دوره قبلی جایگزین شود مشخصات کاربران فعلی حذف و"تیک اضافه شدن 

  بلق سند افتتاحیه از دوره
با روشن شدن این تیک اسامی کاربران تعریف شده در دوره جاری حذف و اسامی و حقوق دسترسی کاربران تعریف شده در دوره قبل به دوره  

 .جاری کپی خواهد شد

 

 

  امکان حذف نام کاالی انتخاب شده در سرویس فروش کاالی تصویری اضافه شدن

 esc دیو سپس کل دیینما کیمزبور کل دیکل یروشن باشد رو "تور حالت انتخاب نام کاال را داشته باشندکلیدهای فعال به جای ثبت در فاک" کیاگر ت

 .دییانتخاب شده را حذف نما ینام کاال del دیبا زدن کل دیتوان یمربوطه فعال گردد( م دی)کل دیرا بزن

 

 کددارندگان 

 صدور فاکتور 

 تصویری

 

در پنجره ویرایش مشخصات مشتری فروش نقدی "تلفنفترچه انتقال مشخصات به د"ن کلیداضافه شد

  فوری
ه موبایل با زدن این کلید کلیه اسامی و شماره موبایل ها به دفترچه تلفن کپی خواهد شد. اگر دفترچه تلفن حاوی رکوردی باشد که حاوی نام و شمار

فاکتور  : ش مربوطه در نام گزارشی دفترچه تلفن به صورت )مثالیکسان باشد رکورد کپی نخواهد شد. هنگام کپی مشخصات مشخصات فاکتور فرو

 .( درج خواهد شد15ر000مبلغ  25/12/1395تاریخ  10فروش شماره 

 

 

 

 

 

15/12/95 

 

با روشن شدن  در سرویس انتخاب تصویری کاال "کلیدهای انتخاب نشده نمایش داده نشوند"اضافه شدن تیک 

کاال تعریف نماید )  64انتخاب نشده اند نمایش داده نمی شوند . بدین ترتیب کاربر می تواند به عنوان مثال این تیک در تنظیمات کلیدهایی که 

 تعدادی بدون نام ( و سپس به صورت عمودی موضوعات را تفکیک کرده و کاالهای خود را روی صفحه بچیند و بقیه کلیدها را با این تیک خاموش

 .نماید

 

 کددارندگان 

 ر صدور فاکتو

 تصویری

 

  : GSMبهبود روتین های ارسال پیامک از طریق مادم 

 کددارندگان 



 300تعداد  wavecom com portالگوریتم های مربوطه بازنگری شده و باعث شد سرعت ارسال پیامک ها افزایش یابد/ با تست جدید توسط مادم 

 .را در فولدر نرم افزار کپی نمایید smssend1.exeدید قسمتی در هر ساعت قابل ارسال می باشد. برای نصب کافی است فایل ج 1عدد پیامک 

. 

 ارسالمدیریت 

 پیامک

 

) مناسب برای چاپ در آشپزخانه رستوران ها برای آماده و چاپ فاکتوردو کلید چاپ قبض انبار ن اضافه شد

 کردن سفارش مشتری

 .چاپ فاکتور قبض انبار نیز چاپ گردد اگر مشتری تمایل داشته باشد می توانیم به صورت خاص همراه با

 

 

 

 فقط مشاهده اسناد سایر کاربران -158حق دسترسی شماره اضافه شدن 
 دارد باشد و این مورد را نیز فعال کنید کاربر می تواند اسناد سایر کاربران را مشاهده کند ولی نتواند ویرایش انجام دهد 147اگر حق دسترسی شماره 

 .یک در صورت اقدام برای ویرایش پیغام این سند تیک خورده و امکان ویرایش وجود ندارد مشاهده خواهد شدبا فعال شدن این ت

 

 

 

   امکان تعیین عامل توزیع و بانک برای هر کاربرن اضافه شد

 در پنجره تعریف کاربران جدید دو ستون عامل توزیع و نام بانک برای هر کاربر اضافه شده است .

برای یک کاربر عامل توزیع تعریف شود هنگام صدور فاکتور خروج اگر برای طرف حساب عامل توزیع خاصی تعریف نشده باشد در صورتی که 

 عامل توزیع کاربر در فاکتور به صورت پیش فرض درج خواهد شد.

ظر به صورت پیش فرض انتخاب شده در صورتی که برای کاربر بانک پیش فرض تعیین شده باشد در قسمت تسویه توسط کارت خوان بانک مورد ن

 و تسویه با آن بانک انجام خواهد شد .

 

 

   کلید مرتب سازی در پنجره انتخاب طرف حساب ها ناضافه شد
 

 

 

 

  پنجره جستجوی عموی در قسمت عملیات روزانه اضافه شداضافه شدن 

ده است و به مرور درخواست های مشتریان برای جستجوی عمومی در این پنجره فعال جستجوی کد یگانه و رسیدهای دریافت و پرداخت اضافه ش

ت در در این پنجره اضافه خواهد شد.در صورتی که مورد جستجو پیدا شود پنجره مربوطه باز شده و مکان نما روی رکورد پیدا شده قرار خواهد گرف

 .غیر این صورت پیغام موردی یافت نشد نمایش داده خواهد شد 

 

 

 

 ارتقاء یافت 5به  4از نسخه  ( fast report ) نگارش نرم افزار گزارش ساز :  تغییر اساسی
 موارد زیر نیز اصالح یا اضافه شده است :  5با ارتقاء به نسخه 

 ) مربعی شکل ( در گزارشات  qrcodeامکان درج بارکدهای 

 اضافه شدن مدل های جدید به انواع بارکد

 امکان ارسال گزارش به ایمیل 

 text,gif,tiff,csvارسال گزارش به فرمت های  امکان

 و برخی اصالحات و اضافات نسبت به نگارش قبل 

 

 

 

 

 روی  % در گزارش محاسبه پورسانت عامل توزیع براساس "فقط کاالهای پورسانت دار"تیک  اضافه شدن



 کاالها

 . رای پورسانت فروش یا مرجوعی می باشندبا روشن شدن این تیک فقط اقالمی از فاکتورها در گزارش درج خواهد شد که دا

 

 

 

 جدید بانک سامان در نرم افزار بارگزاری شد  dll : دناضافه ش
 نرم افزار بایستی اضافه شود : iconفایل زیر به فولدر  5برای فعال شدن این امکان 

libeay32.dll 
PC2POS.dll 
ssleay32.dll 

strlib.dll 

saman95.exe 
به بانک سامان بوده و فایل آخری ارتباط با دستگاه کارت خوان را برقرار کرده و عملیات تراکنش را به نرم افزار برلیان تحویل می فایل اول متعلق  4

رقم آخر کارت کشیده شده خواهد بود. در این مورد  4رقم اول کارت و  4قبلی نتیجه تراکنش در صورت صحت عملیات حاوی  dllدهد. همانند 

 در صورت وجود در فیش چاپی درج خواهد شد. شماره فاکتور

 

 

 

 اضافه شد فیلد اشانیتون در چاپ لیست کاالها 

اهده مشتریانی که اشانیتون تعریف کرده اند می توانند در گزارش فست این فیلد را درج کرده و توضیح اشانتیون تعیین شده برای هر کاال را مش

 ..نمایند

 

 

 

در تنظیمات حواله های مابین  "به صورت اتوماتیک شماره سری صادر گرددبرای اسناد "تیک  ناضافه شد

 انباری
 

 

 

 تفکیک رنگی انواع اسناد ورود و خروج کاال اضافه شدن

 

 

 

 

 

  اضافه شدن کلید صدور فاکتور فروش در پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها
تلفن ) دستی یا از طریق کد تلفنی و یا کالر آیدی ( با کلید صدور فاکتور فروش  در این پنجره پس از پیدا شدن نام طرف حساب بعد از وارد کردن

 .پنجره فاکتورهای فروش باز شده و فاکتوری به تاریخ روز ثبت شده و نرم افزار منتظر انتخاب کاال از طرف کاربر خواهد بود

 

 

 

ه و در چاپ سند حواله مابین اضافه شد منبعد ساعت صدور حواله مابین انباری در سیستم نگهداری شد

 انباری قابل درج خواهد بود

 

 

 

 

 در تعمیرگاه اضافه شد "ستون نام طرف حساب در تعمیرگاه قابل مشاهده باشد"تیک  ناضافه شد

صات ریز با روشن کردن این تیک ستون نام طرف حساب مالک کاالی تعمیری نمایش داده خواهد شد و کاربر می تواند در ستون مورد نظر مشخ

 طرف حساب مورد نظر را نیز با کلیک روی کلید ستون مشاهده نماید

 

 

 

   منبعد در قسمت اسناد ورود و خروج کاال هر نوع سند با رنگ جداگانه نمایش داده خواهد شد اضافه شدن



  

 

باط با در قسمت تنظیمات مدیریت ارت "، نام کاال باز شود  1به جای نوع ستون نوع "اضافه شد : تیک 

 مشتریان

نام کاال درح خواهد شد و بعد از انتخاب رسانه پنجره انتخاب کاالها باز خواهد شد که کاربر می تواند  1با روشن کردن این تیک به جای ستون نوع 

 .کاالی مورد نظر را انتخاب و به عنوان مثال در ستون قیمت کاالها اعالم شده به مشتری را ثبت نماید

 

 کددارندگان 

مدیریت ارتباط با 

 CRM مشتریان

 

 اتصال به دستگاه کارت خوان بانک قوامین ) دستگاه های سایان (ن اضافه شد

کامپیوتر متصل گردد. در ویرایش طرف حساب ها نوع بانک  com1این دستگاه بایستی توسط بخش پشتیبانی بانک در حالت مادم قرار گرفته و به 

شماره اول کارت و  4رقمی شماره مرجع در محل شماره چک قرار داده خواهد شد.) در نوع بانک سامان و پارسیان  8قوامین را انتخاب نمایید. عدد 

اضافه شده است.حداقل  sayanpos.exe , HasinPCPOS.dllدو فایل  iconبرای این امکان در فولدر . شماره آخر کارت درج می گردد (  4

 ریال می باشد. 1000تراکنش مجاز 

. 

 

 

 

  فیلتر با طرف حساب در گزارش اسناد کلیه بانک ها ناضافه شد
 .با انتخاب این طرف حساب فقط عملکردهایی ثبت خواهد شد که طرف بدهکار یا بستانکار طرف حساب انتخاب شده باشد

 

 

 

 نوع فقط آخرین خرید در انواع محاسبه سود فاکتوری اضافه شدن 
اگر هیچ فاکتوری برای  . آخرین خرید کاالیی که تا تاریخ فاکتور فروش ثبت شده است را مالک سود قرار خواهد دادبا انتخاب این نوع نرم افزار رقم 

 .کاالی مورد نظر ثبت نشده باشد از قیمت موجودی اولیه کاال برای محاسبه سود استفاده خواهد کرد

 

 

 

 

 پنجره تنظیمات کلی کلید برداشت سند افتتاحیه اصالحی از دوره قبل در  ناضافه شد
وره جاری مشکلی که مشتریان مطرح می کردند : دوره مالی را بسته ایم و در صورت نیاز اسناد دوره قبل را ویرایش می کنیم ولی بایستی مانده اول د

 اصالح نماییم . را خودمان دستی

  
اید و در دوره قبل تغییراتی را اعمال کرده اید با زدن این کلید سند  با اضافه شدن این کلید مشکل این مشتریان حل می شود. اگر دوره مالی را بسته

 افتتاحیه مجددا از دوره قبل برداشت خواهد شد . برای این کار حتما بایستی مراحل زیر را انجام دهید : 

 الن مالی اطمینان حاصل نمایید .در دوره قبل بعد از اعمال تغییرات حتی االمکان بازسازی کل اطالعات را بزنید و از صحیح بودن بی -1

 اگر تمایل دارید قیمت اول دوره کاالها طبق روش موجودی ریالی دوره قبل شود حتما گزارش موجودی ریالی را با فیلترهای مورد نیاز ) همه -2

 ید.انواع کاالها تاثیر گزار روش باشد ، همه انواع اسناد تاثیر گزار مانند اسناد امانی روشن باشد ( بگیر

 در دوره جاری از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید . -3

 از کاربران شبکه بایستی درخواست نمایید ایستگاه های کاری خود را ببندند . -4

اشته باشد در صورتی که کلید سند افتتاحیه را بزنید و بعد از آن بیالن ابتدای دوره جاری را با بیالن آخر دوره قبل مقایسه کنید هیچ تفاوتی نباید د -5

 . مغایرت دیدید نسخه پشتیبان گرفته شده را برگردان کرده و خدمات پشتیبانی برلیان را از موضوع آگاه سازید تا بررسی های الزم بعمل آید

 با زدن کلید سند افتتاحیه عملیات زیر انجام خواهد شد :

 ف حساب ها از دوره قبل بروز آوری خواهد شد.مانده اولیه کلیه طرف حساب ها صفر شده و مانده طر -الف 

ل کلیه اسناد پرداختنی، در جریان وصول و دریافتنی اول دوره حذف خواهد شد و اسناد معادل از دوره قبل برداشت خواهد شد. اگر روی سند او -ب

 صات آن از دوره قبل بروز آوری خواهد شد.دوره ای تغییری رخ داده باشد ) مثل واگذار شدن یا برگشت خوردن ( سند حذف نشده و فقط مشخ

 موجودی اول دوره کلیه کاالها صفر شده و سپس مانده ها از دوره قبل بروز آور ی خواهد شد. -پ 

 قیمت اول دوره کاالها طبق روش انتخاب شده در تیک های مربوطه از دوره قبل بروز آوری خواهد شد. -ت 

  

 

 



اید به هر دلیلی دوره مالی را ببندید و فقط اسامی کاالها و طرف حساب ها را به دوره جدید منتقل کرده اید می  اگر هنگام شروع دوره مالی نتوانسته

وارد نشده توانید از این روش برای صدور سند افتتاحیه استفاده کنید . در این روش اطالعات سریال ها یا پکینگ های مرتبط اول دوره در دوره جدید 

 .ال بایستی به صورت دستی وارد شودو اطالعات آنها فع

 

 

 

منوی کرکره ای در جدول کاالهای یال در پنجره تعمیرگاه اضافه شد)کلید جستجوی سرن اضافه شد

 )تعمیری

منوی اصلی قابل  CTRL+Kبا کلیک راست روی جدول کاالهای تعمیری درمنوی کرکره ای این کلید اضافه شده است . با همان کلید فوری  

است. اگر در پنجره جستجو سریال وارد شده و پیدا شود ، بعد از خروج از پنچره ، سریال مکان نما روی کاالیی که همان سریال را دارد  احضار

 خواهد ایستاد.

 

 

 کددارندگان 

 گاهتعمیر

  

 

در قسمت تنظیمات جستجوی  "جستجو به صورت پیشرفته انجام شود)درون سریال("تیک  ناضافه شد

 ال اضافه شدسریال کا

در صورت روشن بودن این  . با روشن شدن این تیک نرم افزار کلیه سریال هایی را که حاوی کلمات وارد شده باشد را پیدا کرده و نمایش خواهد داد

 .تیک ستون سریال نیز به جدول مشخصات سریال های نمایش داده شده اضافه خواهد شد

 

 

 

 

   ک اطالعاتی کاالهامشاهده حجم عکس های باناضافه شدن 

حجم عکس های درج شده در بانک اطالعاتی کاالها در زیر عکس ها در قسمت ویرایش مشخصات کاالها اضافه شد. اگر کاربران تمایل دارند این 

ویر با حجم باال کیلوبایت باشد. توصیه می گردد از بارگزاری تصا 20عکس ها به سایت سفارش گیری اینترنتی منتقل شود حتما بایستی حداکثر 

گیگابایت می  4مقدار  sql serverخودداری نمایید تا حجم بانک اطالعاتی شما بدون دلیل افزایش نیابد. حداکثر حجم یک دوره مالی در نرم افزار 

 .باشد

 

 کددارندگان 

سفارش گیری 

 اینترنتی

 

 

 تصال به دستگاه کارت خوان بانک پارسیان در نرم افزار فعال شدا
ت مشخصات طرف حساب های بانکی مورد بانک پارسیان اضافه شد. ) عملکرد همانند موارد قبلی می باشد ( مشتریانی که دارای دستگاه در قسم

 pctoposکارت خوان بانک پارسیان هستند بایستی با پشتیبانی دستگاه های کارت خوان تماس گرفته و تقاضای تبدیل کارکرد دستگاه به حالت 

ب افزایش جدید امکان ارسال مبلغ قابل تسویه به دستگاه و فقط کارت کشیدن و ورود رمز عبور توسط مشتری ایجاد خواهد شد .ارتباط نمایند. با نص

متصل  COM1باشد. پشت دستگاه کارت خوان نیز دو پورت موجود می باشد که حتما بایستی به نوع  COM1دستگاه با کامپیوتر حتما بایستی به 

 باشد.

 

 

 

10/08/1395 

 

 

 



در قسمت تنظیمات عمومی اضافه  "کلید رکورد جدید برای استفاده از تبلت فعال گردد"تیک  اضافه شدن

 شد 
اضافه با اضافه شدن این تیک در تمامی پنجره هایی که جعبه فرمان رکوردها وجود داشته و دارای کلید حذف رکورد می باشند کلید درج رکورد نیز 

کار با تبلت کاربران بتوانند از این کلید برای ایجاد رکورد جدید استفاده کنند . هنگام کار با تبلیت کلید مکان نمای پایین وجود خواهد شد تا هنگام 

 ..ندارد تا کاربر بتواند رکورد جدید ایجاد کند

 

 

  امکان درج تخفیف روی قیمت کل کاالها در اسناد ورود و خروج کاالهااضافه شدن 

رود و خروج کاالها این تیک وجود دارد که با روشن کردن آن دو ستون به ریز اسناد ورود و خروج کاالها اضافه خواهد شد : ) ستون در تنظیمات و

 تخفیف بعد از قیمت کل و قبل از محاسبه مالیات اخیرا در فاکتور رسمی دارایی اضافه شده است ( 

 رصدی یا مبلغی روی هر کاال ( در تعداد کاال ستون قیمت کل ) حاصل ضرب قیمت واحد بعد از تخفیف د

 . (ستون تخفیف کلی ) مبلغ وارد شده در این ستون از قیمت کل کسر شده و مقدار باقی مانده مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود

دارای اعداد اعشار بوده اند که گرد شده است به هیچ عنوان  وجه : مشتریانی که تا به حال از مدل قبلی استفاده کرده اند و در محاسبه قیمت کل کاالهات

  .تا پایان سال مالی نباید این تیک را روشن نمایند

. 

 

 

   امکان ارسال پیامک به شماره های متفرقه ناضافه شد
یامک به جای شماره همراه طرف حساب به رقم ( . در این صورت پ 11در پنجره ثبت متن پیامک کاربر می تواند شماره همراه متفرقه را وارد نماید )

 . شماره وارد شده ارسال خواهد شد و جزء پیامک های متفرقه ارسال شده محسوب خواهد شد

 

  کددارندگان 

 ارسال پیامک 

 

 

حرف افزایش یافت )جهت درج نام کامل اشخاص  60حرف به  30تعداد حروف نام گزارشی طرف حساب از 

 )حقوقی در فاکتورها

 

 

 

  اضافه شدن امکان چاپ لیبل برای کاالهای تولید شده در پنجره ثبت تولید

 

 امکان درج پیغام های بازسازی در فایلاضافه شدن 
ده پیغام این مورد برای کاربرانی که دارای اطالعات حجیم هستند و بازسازی اطالعات زمان بر می باشد ) به عنوان مثال شب تا صبح ( و امکان مشاه

د به دلیل زمان زیاد بازسازی ندارند بسیار کارساز می باشد. در صورتی که بعد از دستور بازسازی جواب سوال مشاهده پیغام ها را خیر بدهیها را 

نظر را بررسی در فولدر نرم افزار ذخیره خواهند شد. کاربر می تواند بعد از اتمام بازسازی پیعام های مورد  bazsai.txtتمامی پیعام ها در فایلی به نام 

 و اقدامان الزم را برای تصحیح آنها انجام دهد.

 

 

 

 امکان مشاهده و ویرایش موبایل و نام مشتریان فروش نقدی فوری)مشتریان گذری( اضافه شدن

ول مشاهده و در کاربران می توانند اسامی تمامی مشتریان گذری خود را در یک جد  در منوی اطالعات اولیه این مورد اضافه شد.در این پنجره

 .صورت نیاز آنها را ویرایش نمایند

 

 

 

فیلتر سطح قیمت فروش در گزارشات لیست طرف حساب ها و بیالن مقایسه خرید وفروش به  اضافه شدن

 طرف حساب ها 
 

 اضافه شدن فیلتر محدودیت زمانی در قسمت اعمال فیلتر اسناد ورود و خروج کاالها 
 . اهد شد که هیچکدام از فیلترهای اسناد روز ، ماه جاری و یک ماه ییش فعال نباشداین فیلتر به شرطی اعمال خو

 

 



 

 اضافه شدن امکان گرفتن نام و موبایل در اسناد ورود کاال ) برای فروش نقدی فوری ( 
ت اشخاص از همان مدل فروش به با روشن بودن تیک مربوطه در قسمت اسناد خروج کاال منبعد کاربران می توانند جهت خریدهای متفرقه از دس

طرف حساب فروش نقدی فوری استفاده کنند تا نام و موبایل شخص فروشنده قابل ثبت باشد . بقیه امکانات طرف حساب فروش نقدی فوری در این 

 .اسناد ورود کاال مانند تسویه نقدی اتوماتیک غیر فعال می باشد

 

 

 

   ف / ضامنثبت و مشاهده نام طرف حساب معراضافه شدن 
در قسمت مشخصات طرف حساب ها می توانید نام طرف حساب معرف یا ضامن هر طرف حساب را معرفی نمایید. با انتخاب نام معرف یا ضامن 

مانده حساب وی نیز در همان قسمت قابل مشاهده خواهد بود. در گزارشات لیست طرف حساب ها و مشخصات طرف حساب ها نیز فیلتر نام طرف 

 معرف یا ضامن اضافه شده استحساب 

 

 

 

 ثبت و مشاهده نام کاربر ایجاد کننده نام طرف حساب ن اضافه شد
اربر نمایش منبعد هنگام ثبت نام طرف حساب جدید نام کاربر ثبت کننده ) اگر کاربر اصلی نباشد ( در بانک اطالعاتی ثبت شده و زیر تاریخ ثبت نام ک

 .داده خواهد شد

 

 

 

 اریخ ثبت طرف حساب ت اضافه شدن
منبعد هنگام ثب طرف حساب جدید تاریخ ثبت نیز در مشخصات طرف حساب ها به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار درج خواهد شد.) غیر قابل 

ش خواهد بود( در ویرایش می باشد ( مشتریان در حال کار می توانند تاریخ ثبت را به صورت دستی برای مشتریان قدیمی وارد نمایند. ) قابل ویرای

 . گزارش لیست طرف حساب ها و لیست ریز مشخصات طرف حساب ها و پاکت نامه نیز امکان اعمال فیلتر تاریخ ثبت اضافه شده است

 

 امکان بازسازی با محدوده زمانی و انتخاب نوع بازسازی  ناضافه شد
تند با مشکل در زمان بازسازی اطالعات روبرو بوده اند. ) مخصوصا مشتریانی که دارای اطالعات حجیم باالخص در قسمت فاکتورهای فورش هس

هنگام بستن دوره مالی ( لذا سرویس جدید بازسازی با امکان تفکیک بازسازی به دلخواه مشتری اضافه شد. مشتری می توانند در بازسازی کل 

فیلتر زمانی نیز در بازسازی های ورود ، خروج و حواله های مابین  مکانااطالعات قسمت های مختلف را به ترتیب و در زمان های مختلف انجام دهد.

 انباری قابل اعمال است.

 

 

 

 

 در پنجره سابقه طرف حساب ها  CRMکلید  اضافه شدن
 رج شودکاربر می تواند بعد از دیدن خالصه وضعیت مشتری اقدام به درج درخواست وی در قسمت مدیریت مشتری نماید و از طریق همان پنجره خا

. 

 

 کددارندگان 

مدیریت ارتباط با 

 CRM مشتریان

 

 

 درج تاریخ صدور در چاپ فاکتور بعد از بستن دوره تاریخ سال قبل را نمایش میداد :اصالح شد

صحیح نمایش افزایش جدید بایستی نصب شود و بازسازی کل اطالعات زده شود. پس از اینکار تاریخ صدور فاکتور هایی که منبعد صادر خواهند شد 

به عنوان تاریخ صدور برای آنها ثبت   ساعت اولین ویرایش  داده خواهد شد. فاکتور های قبلی بدون تاریخ صدور خواهند بود و در صورت ویرایش ،

 .خواهد شد

 

 

 



امکان جدید : امکان ویژه حمل مصالح ساختمانی کامیون ) شن ، ماسه ، گچ / کلیه مصالحی که به صورت 

 ( وسط کامیون فروخته می شودوزنی و ت
 با خرید این امکان تسهیالت زیر به نرم افزار اضافه خواهد شد :

 )در منوی اطالعات اولیه (  امکان تعریف شماره کامیون همراه با وزن خالی آن

 تغییر نام سر ستون توضیح در ریز اسناد خروج کاال به ) وزن پر کامیون / توضیح ( 

( به صورت اتوماتیک باز خواهد شد . این پنجره حاوی دو ستون نام CTRL+5یز اسناد خروج کاال پنجره توضیح اضافی )بعد از ثبت کاال در ر

در جدول  کامیون و وزن خالی می باشد. بعد از ثبت کاال ، لیست کامیون های تعریف شده باز شده و کاربر بعد از انتخاب نام کامیون و وزن خالی آن

 ی شود.توضیح اضافی درج م

 سپس بعد از بستن این پنجره وزن خالص مصالح محاسبه شده و در قسمت وزن/تعداد درج خواهد شد.

 شماره کامیون بعد از درج در فاکتور در فیلد توضیح تیتر فاکتور نیز درج خواهد شد.

 ( آن را در صورت نیاز در فاکتور فروش درج نماید.کاربر می تواند نام کامیون )فیلد توضیح اضافی کاال ( و وزن خالی ) فیلد طول توضیح اضافی 

 توجه : شرط محاسبه وزن خالص مصالح توسط نرم افزار 

 زده شده باشد  1وزن توسط کاربر عدد  -1

 وزن خالی کامیون در لیست کامیون ها زده شده باشد  -2

 بیشتر باشد. وزن پر زده شده در ستون توضیح ریز اسناد خروج کاال از وزن خالی زده شده -3

 

 

 

 

 و بستن دوره مالی حاوی اسناد قطعی رفع شد 95مشکل در قطعی کردن اسناد در فروردین 
 

 

 

 

 فیلتر با کلمه در نام پروژه در گزارش بیالن پروژه اضافه شد

 

 

 کددارندگان 

 پروژه

  

 فیلتر کد گروه بندی طرف حساب در قسمت تعریف حقوق دسترسی کاربران اضافه شد
 

 

 

 

 نوع قیمت روز خرید در محاسبه قیمت پایه اتوماتیک سطوح قیمت فروش اضافه شد

 

 

 

 

 در وعده های دریافت و پرداخت  (CTRL+Z) امکان درج توضیح اضافی ناضافه شد

 

 

 

 

 امکان تیک عملیات در منوی کلیک راست وعده های دریافت و پرداخت  اضافه شدن

  

 

 

 

   سایت/عدم درج/ در گزارشات لیست کاالها و طرف حساب هافیلتر همه/درج در  اضافه شدن



 کددارندگان  .با استفاده از این تیک کاربران می توانند صحت تعداد و ارسال اسامی مشخص شده به سایت را از این طریق کنترل نمایند

سفارش گیری 

 اینترنتی

 

اگر تیک قبل از ویرایش ) یرایش کردفاکتور را بعد از صدور ونحوه حل مشکل ) نمی توان مشخصات تیتر 

 ( روشن باشد فاکتورها بروزآوری شود 

رایش قبل از ویرایش کلید ویرایش جعبه فرمان را بایستی کاربر بزند تا رکورد آماده ویرایش شود ) عالمت سمت راست رکورد در جدول به حالت وی

 .تغییر می کند ( سپس ویرایش مورد نیاز را اعمال نمایند

 

 

 

 

 امکان مشاهده جمع تعداد جزئی و کلی در سرستون جدول صدور اسناد ورود و خروج کاالن اضافه شد
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 مشکل نمایش برخی از پنجره ها در سیستم های کامپیوتری دو مانیتوره حل شد 
 

 

  اضافه شد (CRM) فیلتر فقط این کاربر در پنجره مدیریت ارتباط با مشتریان

 کدن دارندگا

مدیریت ارتباط با 

 CRM مشتریان

 

برای بستن و صدور فاکتور فروش بعدی )بدون چاپ فاکتور ( در حالتی که تیک امکانات بارکد  F12کلید 

 روشن است در نظر گرفته شد

 می گرفت.در نظر گرفته شده بود که همراه با صدور فاکتور بعدی از فاکتور فعلی چاپ نیز * قبال برای این مورد فقط کلید 

 

 

 

 

  سرعت ثبت کاال در فاکتور فروش در حالتی که تیک امکانات بارکد روشن است افزایش یافت

  

 

 

  در تنظیمات پنجره انتخاب کاالها اضافه شد "انجام شود F12 جستجوی الفبایی با زدن کلید"یک ت
اال ( در این پنجره جهت جستجوی الفبایی هستند اضافه شده تا باعث این مورد برای کاربرانی که دارای تعداد کاالی زیادی ) بیش از ده هزار ک

باالرفتن سرعت جستجوی پیشرفته شود .به صورت پیش فرض وقتی حروف در قسمت جستجوی الفبایی وارد می شود و یا پاک می شود بعد از هر 

باره تمامی اطالعات کاالها را بروز آوری می کند. با روشن کردن این افزار در بانک اطالعات کاالها کلمات باقی مانده را جستجو کرده و دو  حرف نرم

را بزند تا نرم افزار کلمات وارد  F12تیک کاربر می تواند کلمه مورد نظر را تایپ کرده و سپس کلید تصویری مقابل را کلیک کرده و یا کلید معادل 

 جستجوی الفبایی را بسیار افزایش خواهد داد.شده را مورد جستجو قرار دهد. این امر سرعت جستجو کار هنگام 

 

 

 

 



  سفارش گیری اینترنتی برلیان تحت اندروید مشخصات کلی نرم افزار
این کاربران می توانند با  .این نرم افزار برای کاربرانی طراحی شده است که دارای سیستم حسابداری برلیان و کد سفارش گیری اینترنتی برلیان هستند

ده و فاده از این نرم افزار آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهند تا آنها بتوانند نرم افزار را روی گوشی یا تبلت اندرویدی خود نصب کرخرید حق است

 سفارش های خود را در گوشی ثبت نمایند. این سفارشات از طریق اینترنت به سایت سفارش گیری برلیان منتقل شده و سپس در نرم افزار سیستم

 .حسابداری برلیان قابل مشاهده خواهد بود

 

 کددارندگان 

سفارش گیری 

 اینترنتی

 

 

 امکان جستجوی پیشرفته در قسمت انتخاب اسامی سرفصل ها در برلیان ویژه حسابداران اضافه شد

 .برای استفاده از این مکان بایستی در قسمت تنظیمات پنجره انتخاب کدها تیک مربوطه را روشن نمایید

 

 روی گروهی از کاالها  مکان اعمال مقادیر انتخاب شده در مشخصات کاالها فقطا
 در پنجره مشخصات کاالها از کاربر سوال خواهد شد : فقط برای کاالهای این گروه اعمال شود؟  "همه"نبعد هنگام استفاده از کلید م

ه کد گروه بندی آنها با کد گروه بندی کاالی انتخاب شده یکسان باشد در صورت جواب بلی مقدار مورد نظر فقط روی کاالهایی اعمال خواهد شد ک

 در صورت جواب خیر روی همه کاالها اعمال خواهد شد. /

 

 

 

 

برای ) گزارش نهایی پنجره پیش نمایش گزارشات اضافه شد-4در منوی  "راس اعداد انتخاب شده"لید ک

  ( گزارشات صورت حساب مالی و کاالیی

از این کلید کاربر بایستی روی ردیف هایی که تمایل دارد مقدار بدهکاری یا بستانکاری آنان به ماشن راس گیری منتقل شود از کلید برای استفاده 

space استفاده نماید تا ستون ردیف آنها رنگی شود)انتخاب شوند( پس از انتخاب ردیف های مورد نیاز با استفاده از کلید فوق اعداد انتخاب شده 

به ماشین راس گیری منتقل شده و راس آنها قابل مشاهده خواهد بود. این مورد برای کاربرانی که   ه با تاریخ )در مورد چک ها تاریخ سررسید (همرا

 به عنوان مثال می خواهند راس مقادیر دریافتی از مشتری را بسنجند مناسب می باشد. 

شد ) همه بدهکار یا همه بستانکار ( در غیر این صورت عدد حاصل در ماشین راس گیری بی توجه نمایید نوع اعداد انتخاب شده بایستی یکسان با

 معنی خواهد بود.

 

 

 

 

 اضافه شدن امکان برداشت از اکسل در انبار گردانی
  

 

 

 اضافه شدن امکان چاپ پاکت نامه در منوی کلیک راست پنجره انتخاب طرف حساب ها

 .عیین شده در گزارش پاکت نامه پنجره مشخصات طرف حساب ها اعمال خواهد شددر ارائه این گزارش ، تیک های ت

 

 

 

  در ریز اقالم یک فاکتور فروش Excelاضافه شدن امکان برداشت اطالعات از 

 

 

 

 در نرم افزار راه انداز برلیان teamviewer 6اضافه شدن کلید 

اجرا خواهد شد که کافی است روی مورد  setupه نماید با زدن این کلید نرم افزار در صورتی که کاربر از دی وی دی های جدید برلیان استفاد

RUN وی  کلیک شود تا این نرم افزار اجرا شده و امکان دسترسی و رفع مشکل از طریق اینترنت برای کارشناسان برلیان فراهم گردد. این فایل در دی

کلید برای ایجاد سهولت بیشتر برای کاربرانی است که اطالعات کافی از سیستم عامل ویندوز دی های برلیان از قبل موجود بوده و اضافه شدن این 

 

 



 ندارند.

 

  امکان جستجوی چک بر اساس شماره حساب در پنجره سابقه یک چک اضافه شد

 

در پنجره تنظیمات پنجره های اعالم وضعیت چک  "ثبت سند برگشتی در تاریخ امروز انجام نگیرد"تیک 

 و سابقه یک چک اضافه شدها 
قبال ثبت سند برگشتی در قسمت اعالم وضعیت چک ها در تاریخی انجام می شد که نمایش حساب کتاب در آن تاریخ بود و ثبت سند برگشتی در 

دو پنجره در تاریخ برای یکسان سازی منبعد ثبت سند برگشتی در هر  .قسمت سابقه چک برای چک های اسناد دریافتنی در تاریخ روز انجام می شد

نه روز انجام خواهد شد مگر اینکه کاربر تیک فوق را روشن نماید در این صورت ثبت سند در تاریخی انجام خواهد شد که نمایش حساب کتاب روزا

 .در آن روز در حال انجام است

 

 

   فه شدامکان حذف اسامی طرف حساب هایی که هیچگونه عملکردی ندارند در منوی حذف اطالعات اضا

 

 

 

 رقم افزایش یافت 15رقم به  8شماره چک از 
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  در گزارش دفتر چک "نام واگذارنده اصلی درج شود"تیک  ناضافه شد 

نکار با روشن شدن این تیک اگر چک از طرف اسناد دیگر و یا بانک وارد دفتر چک شده باشد از روی اولین ثبت ورود چک به سیستم نام طرف بستا

 .اصلی درج خواهد شد

 

 

   اضافه شدن امکان ثبت یادآوری برای کاربرهای دیگر
 در پنجره یادآوری ستونی به نام کاربر مقصد اضافه شد. این ستون حاوی موارد زیر می باشد : 

ادآوری توسط خود کاربر خواهد خودم : اگر برای این ستون مقدار مشخص نشود این مورد اتوماتیک انتخاب خواهد شد و به معنای مشاهده ی

 بود.)مانند حالت قبلی نرم افزار=پیش فرض(

 همه : همه کاربران سیستم در تاریخ مشخص شده پیغام را مشاهده خواهند کرد.

 روه قرار داد .. گروه کاربر موجود در سیستم ) مانند نظارت ، حسابداری ، فروش / گروه هایی که می توان یک کاربر را درون آن گ 1گروه کاربر 

 با انتخاب گروه کاربر ، کاربرانی که عضو گروه مذکور هستند پیام را مشاهده خواهند کرد

 اسامی کاربران : با انتخاب نام یک کاربر فقط کاربر انتخاب شده پیام را مشاهده خواهد نمود.

کاربران روز بعد یا در تاریخ مشخص آنها را مطالعه نمایند در این  با این سرویس مدیران سیستم می توانند بخشنامه ها و یا مطالبی را که میخواهند

 قسمت یادداشت نمایند.

 

 

 کلید ایجاد فایل شماره ها اضافه شدن
جای  این کلید در قسمت ایجاد پیامک گروهی اضافه شد. کاربر می تواند به جای ارسال پیامک گروهی از این کلید استفاده کند . در این صورت به

( حاوی کلیه شماره موبایل ها در فولدر نرم افزار ایجاد خواهد شد  txtل پیامک های به صورت تک به تک از طریق نرم افزار فایلی ) با پسوند ارسا

ط کاربر قکه کاربر می تواند آن را در امکانات پنل اینترنتی خود بارگزاری کرده و به صورت گروهی متن پیامک خود را ارسال نماید.از این امکان ف

 اصلی می تواند استفاده کند.

 

 

 در تعریف کاالها اضافه شد "مواد خام":نوع کاالی  ناضافه شد

دارند با این نوع این نوع فقط برای دارندگان کد تولید کاالها اضافه شده است. کاربران می تواننند کاالهایی را که فقط جنبه مواد خام در ثبت تولید را 

 

 کددارندگان 



 ن صورت تغییرات زیر در نرم افزار اعمال خواهد شد:تعریف نمایند. در ای

 وجود فیلتر مواد خام در گزارشات کاالیی

 را روشن نمایید : "چرخه تولید و فروش نوع کاالی مواد خام را لحاظ کند"اگر در تنظیمات پنجره ثبت تولید تیک 

 ینه ای نمایش داده خواهد شد.در پنجره ثبت ریز فرمول های تولید فقط کاالهای مواد خام ، خدماتی و هز

 در پنجره ثبت فاکتور های فروش کاالهای نوع مواد خام نمایش داده نخواهد شد ) بجز مرجوعی از فروش ( 

 تولید کاالها

  وزن این فاکتور جمع فاکتورهای انتخاب شده را نیز نمایش می دهد :اضافه شد

 

 در تنظیمات پنجره فاکتورهای فروش"نام وموبایل گرفته شود برای فروش نقدی فوری"تیک ناضافه شد
در آن استفاده شده است بعد از ثبت فاکتور پنجره ای باز شده و شماره  "فروش نقدی فوری"با روشن شدن این تیک اگر برای طرف حسابی که نام  

منوی کلیک راست فاکتور بازدن مورد مشخصات طرف حساب این  موبایل و نام خریداری ) مشتری گذری ( گرفته و ثبت خواهد شد . بعد از ثبت در

 مشخصات قابل مشاهده و ویرایش خواهد بود.

به صورت بعد از وارد کردن شماره موبایل اگر قبال موبایل مشتری در همین قسمت وارد شده باشد ) قبال از این فروشگاه خرید کرده باشد ( نام وی 

 شد و اپراتور متوجه خواهد شد که این مشتری قدیمی بوده و قبال خرید کرده است. اتوماتیک در قسمت نام درج خواهد

 طراحی فاکتور جهت درج در فاکتور گنجانده شده است. 1فروش نقدی فوری نیز در قسمت باال پایین  نامفیلد 

شماره موبایل وارد شده در این سرویس ارسال خواهد روشن باشد پیامک نیز برای  "بعد از صدور فاکتور پیامک تشکر از خرید ارسال گردد"اگر تیک 

 شد.

 در گزارش لیست فاکتورهای فروش به جای نام طرف حساب فروش نقدی فوری ، نام و موبایل مشتری گذری ثبت خواهد شد.

د ضمن ارسال به کلیه طرف روشن باش "برای مشتریان فروش نقدی نیز ارسال گردد"در قسمت ارسال پیامک های گروهی برای مشتریان ، اگر تیک 

حساب های انتخاب شده ، به تمامی موبایل های مشتریان گذری نیز ارسال خواهد شد. این سرویس در مورد مشتریان بدهکار عمل نخواهد کرد.) 

 گردد(  مشتریان گذری قاعدتا نباید بدهکار باشند و اگر قرار بود بدهکار شوند بایستی نام طرف حساب جداگانه برایشان تعریف
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( در نرم افزار بارگزاری شد/ از این نسخه  4013  امور مالیاتی )نگارش ttms فایل نسخه جدید نرم افزار 

  جهت ارائه فایل گزارش فصلی ، برای کلیه خریداران حقیقی و حقوقی درج آدرس اجباری شده است

 

 

 اضافه شدن ثبت تبدیل آزاد کاالها
کاربر می تواند مشخصات یک یا تعدادی کاالی مصرف شده را وارد کرده و مشخصات یک یا تعدادی کاالی ایجاد شده را نیز وارد در این پنجره 

ای ایجاد نماید. برای اینکه در موجودی ریالی انبار و بیالن های مالی مشکلی پیش نیاید بهتر است جمع مبلغ کاالهای مصرف شده با جمع مبلغ کااله

 باشد. در صورت وجود خدمات جهت تبدیل آزاد بهتر است این مورد با درج کاالی خدماتی انجام شود . شده یکسان

در خط اول حتما بایستی یک کاالی مصرف شده و یک کاالی ایجاد شده وارد شود.ولی در خط های بعدی می توان فقط کاالی مصرف شده و یا فقط 

 کاالی ایجاد شده وارد نمود.

 نجره همانند پنجره فرمول های تولید یا پنجره حواله های مابین انباری می باشدامکانات این پ

 

 

 اضافه شد ctrl+zامکان جستجوی پیشرفته در پنجره توضیح اضافی 
ر و فقط در پنجره های اسناد ورود و خروج پس از جستجوی توضیح سند جاری و عدم پیدا شدن مورد دیگر پیغام جستجو در اسناد دیگر نیز صاد

 جستجو روی اسناد بعدی یا قبلی طبق انتخاب کاربر نیز انجام خواهد شد.

. 

 

 

امکان مشاهده گروه بندی موضوعی طرف حساب ها در منوی کلیک راست پنجره انتخاب طرف حساب ها 

 اضافه شد

 .نمایش داده خواهد شد مورد می تواند باشد 9با زدن این کلیک گروه های موضوعی انتخاب شده برای طرف حساب که حداکثر 

 

 



 در گزارش موجودی عددی اضافه شد "مرجوعی از مبدا کسر گردد"تیک 
با روشن شدن این تیک تعداد ورودی و خروجی با لحاظ کردن مرجوعی محاسبه خواهد شد)مرجوعی فروش از فروش کم شده و مرجوعی خرید از 

 خرید کسر خواهد شد (

 ه نوع مرجوعی اسناد حتما روشن باشد.این تیک به شرطی کار خواهد کرد ک

 با روشن شدن این تیک ستون های ورودی خروجی ماهیت انباری نداشته و ماهیت خرید و فروش خواهند داشت.

 

 

 در سایت سفارش گیری اینترنتی اضافه شد "ابتدا گروه بندی کاال انتخاب گردد"تیک 

در صورتی که کاربر این تیک را روشن  .حسابداری برلیان به سایت سفارش گیری منتقل می شودمنبعد اسامی گروه بندی کاالها از نرم افزار سیستم 

 ده نماید هنگام سفارش گیری ابتدا لیست اسامی گروه بندی کاالها مشاهده شده و پس از انتخاب گروه لیست کاالهای گروه انتخاب شده نمایش دا

 ..می شود

 

 

 فارش گیری اینترنتیدر سایت س تصاویراضافه شدن نمایش 

ترافیک امکان مشاهده تصاویر در سایت سفارش گیری اینترنتی در بخش کاالها و انتخاب کاال برای ثبت سفارش اضافه شد. به دلیل جلوگیری از بروز 

ر ، فایل اجرایی اقماری کیلو بایت کمتر باشد. برای ارسال تصاوی 20سنگین درسایت فقط عکس هایی به سایت ارسال خواهند شد که حجم آنها از 

sendfile.exe  در فولدرicon .نرم افزار اضافه شده است 

 

 

 

  

 

هنگام شروع کار نرم افزار پیامک یادآوری یک روز قبل از فاکتورهای فروش سررسید "اضافه شدن تیک 

 در تنظیمات پنجره پیامک ها "شده ارسال گردد

 یک روز به وعده تسویه آنها باقی مانده است با متن زیر ارسال خواهد شد:  فاکتور های فروشی که هنگام اجرای نرم افزار پیامک یادآوری برای

 مشتری گرامی

 تاریخ تسویه حساب شما به مبلغ ....

 در تاریخ ....

 می باشد.لطفا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید. با تشکر

 )نام شما وارد شده در قسمت تنظیمات عمومی(

 

 

هنگام شروع کار نرم افزار پیامک یادآوری یک روز قبل از اقساط سررسید شده ارسال "ه شدن تیک اضاف

 در تنظیمات پنجره پیامک ها "گردد

 هنگام اجرای نرم افزار پیامک یادآوری برای اقساط دریافتنی که یک روز به سررسید آنها باقی مانده است با متن زیر ارسال خواهد شد:

 مشتری گرامی

 عد پرداخت )شرح قسط ( مو

 به مبلغ ....

 فرارسیده است

 با تشکر

 )نام شما وارد شده در قسمت تنظیمات عمومی(

 

 

 

 در تنظیمات پنجره پیامک ها "بعد از صدور فاکتور پیامک تشکر از خرید ارسال گردد"اضافه شدن تیک 

ال پیامک باز شده و متن زیر در آن قسمت درج شده و کاربر می تواند با کلید با روشن شدن این تیک بعد از صدور فاکتور ) بستن فاکتور ( پنجره ارس

 

 



 ارسال پیامک را ارسال نماید.

 مشتری گرامی

 فاکتور شماره ...

 به مبلغ ....

 در تاریخ ..

 برای شما صادر گردید

 با تشکر از خرید شما

 )نام شما وارد شده در قسمت تنظیمات عمومی(

  ح مشخصات کاالها و طرف حساب ها با کلیدهای مربوط اضافه شدامکان جستجو در توضی

ا به در حالت غیر جدولی اضافه شد.جستجو از رکورد جاری به بعد انجام خواهد شد. لذا اگر تمایل دارید جستجو در تمامی اسامی انجام شود ابتد

 ..رکورد اول رفته و سپس جستجو را انجام دهید

 

 

 

 در تنظیمات پنجره ثبت تولید "ام شده لحاظ شودقیمت تم"اضافه شدن تیک 

نیز روش باشد تسهیم هزینه های انجام شده روی مواد  "قیمت مواد اولیه هنگام ثبت تولید محاسبه شود"با روشن شدن این تیک در صورتی که تیک 

 .اولیه نیز محاسبه خواهد شد

 

 

 

 ت اقساطدر گزارش خالصه وضعی "اسناد تفکیک شوند"اضافه شدن تیک 

با روشن شدن این تیک نرم افزار هر سند قسطی را در یک خط جداگانه نمایش خواهد داد. بدون این تیک خالصه وضعیت اقساط یک طرف حساب 

   در یک خط نمایش داده میشود) جمع کلیه اسناد قسطی در یک خط (

 

 

 

   ای خریداضافه شدن مبنای تسهیم تعدادی و وزنی در تسهیم هزینه روی فاکتوره
 در قسمت تسهیم هزینه روی فاکتورهای خرید قبال پیش فرض نرم افزار بر اساس مبلغ بوده است. دو نوع تعدادی و وزنی نیز اضافه شد

 

 

 

  درج شده است xعدم ارسال پیامک به شماره های موبایلی که در توضیح آنها حرف 

 

 مشخصات طرف حساب هااضافه شدن کلید ارسال پیامک خوش آمد گویی در قسمت 

مشتری گرامی پیوستن شما را به جمع مشتریان /نام شما در قسمت تنظیمات/ خوش آمد می گوییم "با زدن این کلید به صورت پیش فرض پیامک 

 .آماده ارسال با تایید کاربر خواهد بود. در صورت نیاز مشتری متن پیامک طبق درخواست مشتری قابل تنظیم می باشد

 

 

 

در سفارش  "مشتری مانده حساب خود را نبیند"و  "مشتری مانده کاالها را ببیند"شدن دو تیک  ضافها

 یاینترنت

این دو تیک در قسمت مشخصات طرف حساب ها اضافه شده است و برای هر طرف حساب می توان این دو حالت را مشخص کردو نتیجه در سایت 

 .سفارش گیری اینترنتی قابل مشاهده خواهد بود

 

 

 

 صالح شداستون صادره گزارش ریالی انبار 

 

 

 



  برای محاسبه موجودی پایان دوره کاالها "روش میانگین موزون ) متحرک("اضافه شدن 

 

 در منوی راست اسناد خروج کاال "صدور سند ورود کاال از روی این سند"اضافه شدن 
کاال کپی نماید. سند به صورت سفارش خرید ثبت خواهد شد که کاربر می تواند نوع  با این امکان کاربر می تواند سند خروج کاال را در قسمت ورود

  آن را تغییر دهد

 

 

 

 رفع مشکل پنهان شدن پنجره رمز عبور هنگام اجرای نرم افزار
در برخی از سیستم ها مشاهده  منبعد هنگام گرفتن رمز عبور پنجره تفال بسته شده و مجدد بعد از گرفتن رمز عبور باز خواهد شد تا این مشکل که 

 می گردد رفع گردد
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فیلدهای نام مدیرعامل و شماره موبایل ) صاحب بنگاه تجاری ( در قسمت تنظمیات عمومی جهت هماهنگی 

 .دارایی به نرم افزار اضافه شد TTMSنرم افزار  40101با نگارش 

 

 

 

 ت شبانه روزی روشن می باشندکنترل تاریخ روز در سیستم هایی که به صور

اگر سیستم شما به صورت شبانه روزی روشن می باشد باید حتما این تیک را روشن نمایید تا هر یک ساعت یک بار تاریخ روز از سیستم عامل 

ف حساب ها و یا پنجره ویندوز خوانده شود و مشکلی هنگام تغییر روز در سیستم به وجود نیاید. این تیک در قسمت تنظیمات پنجره ویرایش طر

 .تفال قابل تنظیم می باشد. در ایستگاه های کاری این تیک فعال نخواهد بود

 

 

 

 امکان خواندن بارکد واحد کلی ) کارتن ( برای درج در فاکتور اضافه شد

شخصات کاال در فیلد بارکد واحد کلی وارد اگر برخی از اجناس شما دارای بارکد متفاوتی برای کارتن یا بسته می باشند بارکد مربوطه را در قسمت م

را روشن نمایید. در این صورت با خواندن بارکد واحد کلی تعداد یک کارتن  "بارکد واحد کلی نیز جستجو شود"نمایید و در پنجره انتخاب کاال تیک

 .ددر فاکتور درج خواهد شد. این تیک در حالت فعال بودن امکانات بارکد نرم افزار فعال می باش

 

 

 

 زارش کسری مواد اولیه برای تولید کاالی مشخص شده اضافه شدگ

در گزارشات تولید کاال تیک گزارش کسری را روشن نموده و نام محصول را انتخاب و مقدار تولید را مشخص نمایید و ستون های موجودی و 

 ..کسری را در قسمت تنظیمات گزارش فعال کرده و گزارش مربوطه را بگیرید

 

 

 

 در قسمت سرویس ها اضافه شد "قطعی کردن اسناد تا ماه گذشته "امکان

. بعد از با استفاده از این امکان کلیه اسناد ) حساب کتاب ، ورود ، خروج ( تا پایان ماه گذشته قطعی شده و غیر قابل ویرایش و حذف خواهند بود

عملکرد قطعی شدن همانند  ).سرویس تیک عملیات غیر قابل استفاده خواهد شد استفاده از این سرویس امکان برداشتن تیک عملیات کلی و جزئی و

 .تیک شدن می باشد با تفاوت اینکه امکان برداشتن تیک وجود ندارد.اسناد قطعی به رنگ سبز جنگلی نمایش داده خواهند شد

 

 

زارشی خاص خود را گرفع مشکل ورود به نرم افزار کاربران شبکه ) با تیک هر ایستگاه کاری تنظیمات 

 .داشته باش

 

دارندگان کد 

 شبکه



   . چاپگر سوم در تنظیمات گزارشی اضافه شد.عملکرد عینا مانند چاپگر دوم می باشد

 

  مشکل موجود در سری فاکتورهای خرید رفع شدبرطرف شدن 

 

 

 

 

  فروش  در تنظیمات فاکتورهای"از مبلغ درخواستی مشتری مقدار محاسبه شود"تیکاضافه شدن 

عنوان  روشن شدن این تیک هنگامی که مکان نما وارد فیلد مقدار/تعداد می شود پنجره ای باز شده و مبلغ کل را از کاربر درخواست خواهد کرد. به با

که مبلغ کل با توجه به  را بزند مقدار کاالی فروش رفته به میزانی تعیین خواهد شد enterریال را وارد کرده و کلید  200ر000مثال اگر کاربر مبلغ 

ریال شود. تعداد رقم اعشار مورد نیاز را حتما تعیین نمایید. ) اگر کاالی به صورت  200ر000ستون تخفیف درصدی و مالیات تعیین شده مساوی مبلغ 

ه و به صورت ریالی اختالف داشته رقم اعشاری تعیین شود( احتمال اینکه مبلغ کل دقیقا مساوی مبلغ درخواستی نشد 3کیلویی فروخته می شود حتما 

 .باشد هست که بایستی در نهایت از امکان رند کردن پایین فاکتور استفاده کرد

 

 

 تخفیف درصدی در فاکتورهای خرید وفروش  2امکان تعیین اضافه شدن 

ارد ستون تخفیف درصدی بشود پنجره ای باز تیک مربوطه را در قسمت تنظیمات فاکتورهای خرید یا فروش یا هردو روشن نمایید. مکان نما وقتی و

د همان عدد در قسمت یپنجره را ببند enterشده و دو عدد را می توانید در این پنجره وارد نمایید. اگر فقط یکی از اعداد را وارد کرده و با کلید 

ه ای محاسبه و در قسمت تخیف درصدی فاکتور درج تخفیف درصدی فاکتور درج خواهد شد. اگر هر دو عدد را وارد نمایید عدد معادل به صورت پل

در چاپ فاکتور خرید  2و  1درصد خواهد بود. اعداد درصد  4,94را وارد نمایید عدد معادل  3و سپس عدد  2خواهد شد. به عنوان مثال اگر ابتدا عدد 

ر قیمت ضرب خواهد شد با دو رقم اعشار گرد خواهد و فروش نیز قابل درج خواهد بود. در صورتی که اعداد اعشاری وارد شود عدد حاصل که د

 شد و سپس در قیمت واحد ضرب خواهد شد.

 این سرویس به مثابه ماشین حسابی عمل می نماید که مضرب پله ای دو تخفیف درصدی را محاسبه و سپس در قیمت واحد ضرب می نماید. 

 لغی کاربرد ندارد.این سرویس فعال فقط برای تخفیف درصدی بوده و برای تخفیف مب

 

 کددارندگان 

 تخفیف درصدی

  امکان تیک زدن فرمول های تولید ن اضافه شد

 

 امکان درج اشانیتون یک کاال برای کاالی دیگر ن اضافه شد

ید می توانید در در قسمت تعیین اشانیتون اگر تمایل دارید برای فروش یک کاال ، کاالی دیگری را به صورت اشانتیون به مشتریان خود جایزه ده

 .خواهد شدقسمت تعیین اشانتیون نام کاال را نیز انتخاب نمایید. در صورت عدم انتخاب نام کاال، مثل سابق اشانیتون از همان کاال در فاکتور درج 

 

 

 امکان فقط شمارش شده ها در قسمت انبار گردانی ن اضافه شد

ه و سند اصالحی آنها را صادر نمایید به هیچ عنوان امکان همه کاالها را انتخاب نکرده و فقط اگر تمایل دارید فقط برخی از کاالها را شمارش کرد

شمارش شده ها را به صورت دستی وارد نمایید ) تک تک کاالهای شمارش شده بایستی انتخاب گردند ( سپس از صدور سند اصالحی استفاده 

 سند صادر نخواهد کردنمایید. در این صورت سیستم بقیه کاالها را کنترل و 

 

 

  

   "در شرح واگذاری اسناد نام گزارشی طرف حساب درج شود"تیک  ناضافه شد

 

  چاپ اسناد ورود و خروج اضافه شد 1فیلد ساعت صدور اسناد ورود و خروج کاال در فایل باال و پایین 

 

  کارمندان اضافه شدن گزارش کارکرد سالیانه کارمندان به جای گزارش مرخصی سالیانه

نه دریافت در این گزارش کاربر می تواند خالصه ستون های های کارکرد ماهیانه )روز کارکرد ، مرخصی ، اضافه کار و ... ( را به صورت ماتریس ماهیا

 .نماید
 

 



امکان کاهش در قیمت ها نیز در امکان تغییر سطوح قیمتی کاالها در منوی کلیک راست ویرایش کاالها 

 )ویژه حراج های فصلی ( اضافه شد
ن بتوانند در با توجه به اینکه بسیاری از مراکز تجاری اقدام به حراج های فصلی یا مقطعی می کنند امکان کاهش در این سرویس نیز اضافه شد تا کاربرا

  .لت اولیه برگردانندصورت نیاز قیمت های فروش را به اندازه دلخواه پایین آورده و پس از اتمام حراج دوباره قیمت ها به حا

 

 

 اضافه شدن سری فاکتورهای خرید
ا همانند فاکتورهای فروش سری فاکتورهای خرید در منوهای اصلی قابل تعریف می باشد. سیستم کار عینا مانند سری فاکتورهای فروش می باشد ب

ورهای خرید فقط جهت دسته بندی فاکتورها می تواند مورد تفاوت اینکه سری فاکتور در تعیین شماره فاکتورهای فروش تاثیر داشته ولی در فاکت

 .استفاده قرار گیرد

 

 

 

 .امکان شناسایی شماره تلفن مخاطب توسط دستگاه کالر آی دی شرکت پردازشگران اوج سگال اضافه شد

خطه آن امروز حدود صد و  4می باشد که نوع و ... خط موجود  8و4این دستگاه ها را خریداری نماید .) انواع مختلف   ابتدا مشتری بایستی یکی از

 بیست هزار تومان است ( 

 ( . Installبه سیستم متصل نموده و نرم افزار همراه با دستگاه را راه اندازی نماید ) USBسپس دستگاه را با کابل 

 نرم افزار نصب شود اجرای مرحله زیر نیازی نیست . dvd در صورتی که از روی آخرین 

را  enter و کلید  regsvr32 c:\Windows\MSCOMM32.OCX .را انتخاب نمایید و فرمان زیر را تایپ نمایید  runمورد   startدر منوی 

 . بزنید اگر فرمان را درست تایپ کرده باشید پیغام زیر را مشاهده خواهید نمود

 
 

پورت دستگاه را  COMکابل خط تلفن را به دستگاه متصل نموده و داخل نرم افزار برلیان در تنظیمات پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها نوع 

 comمشخص شده است. بهتر است همیشه کابل به یک پورت ثابت متصل گردد تا شماره  device printersمشخص نماید. این نوع در قسمت 

 تغییر نکند. در غیر این صورت بایستی شماره را در قسمت تنظیمات تعویض نمایند.

هنگامی که مشتری تماس بگیرد بعد از بوق اول شماره مخاطب شناسایی شده و پنجره جستجوی تلفنی طرف حساب ها باز خواهد شد. شماره خط 

 نیز در این پنجره مشاهده خواهد شد.

قسمت تلفن های شماره گیری طرف حساب وارد شده باشد نام طرف حساب نیز در پنجره جستجوی تلفنی طرف اگر شماره تلفن مخاطب در 

 حساب ها مشاهده خواهد شد.

در صورتی که دستگاه به چند خط متصل باشد بعد از بسته شدن پنجره جستجوی تلفنی خط بعدی و به همین ترتیب کلیه شماره های مخاطب نمایش 

 در این حالت بایستی مشتری سریعا پنجره مشاهده طرف حساب را ببندد تا شماره بعدی نمایش داده شود.داده خواهد شد. 

 

 

 

 

از طریق پنجره  پنجره انتخاب کاالها امکان تعیین دو رقم اول کاالها ی ترازوی دیجیتالیاضافه شدن 

    تنظیمات

در ابتدا کد  99یا  27را روشن می کردید نرم افزار کاالهایی را که دارای کد  "می شود از ترازوی دیجیتالی برای خواندن وزن استفاده"قبال اگر تیک 

شد.  کاال بودند را به عنوان کاالهای ترازوی دیجتیالی فرض کرده و طبق روتین تعریف شده عمل می کرد و بقیه کاالها طبق روال عادی انجام می

دید اختیاری خود را در این قسمت وارد نماید تا کاالهای با پیش کد وارد شده نیز به عنوان کاالهای منبعد کاربر می تواند عالوه بر دو کد قبلی کد ج

 .ترازوی دیجیتالی شناخته شوند

 

 

 

 

در گزارشات مقایسه ورود و خروج کاالها و  "بر اساس نامگذاری گروه بندی تجمیع گردد"تیک اضافه شدن 

 سود ناخالص کاالها 

 

 

 



ی خود کد گروه بندی داده و در قسمت نامگذاری کد های گروه بندی را نامگذاری کرده اید می توانید در گزارشات فوق از این اگر شما به کاالها

اعداد  تیک استفاده نمایید . با روشن شدن این تیک ابتدا نرم افزار گزارش مربوطه را تهیه کرده و سپس طبق محدوده کد گروه بندی های وارد شده

به جای نام کاال نام محدوده گروه بندی موضوعی درج خواهد شد. اگر کاالیی گروه بندی نشده باشد اعداد مربوطه در ردیفی به نام  تجمیع شده و

 . درج خواهند شد "بدون گروه بندی"

 

 .... اضافه شدن امکان فیلتر کردن کاالها بر اساس کد گروه بندی از .... تا

کاربر می توانید این محدوده را تعیین کنید. با تعیین کردن این محدوده در پنجره انتخاب کاالها فقط کاالهای در قسمت حقوق دسترسی برای هر 

یز مشخص شده دیده خواهد شد و در گزارشات کاالیی نیز این کاالها درج خواهند شد. در گزارشات بیالنی این فیلتر تاثیری نخواهد داشت. در ر

 درج شده مشاهده خواهد شد) به علت مغایرت در جمع مالی فاکتور ها این مورد قابل اعمال نیست (  فاکتورها نیز تمامی کاالهای

 همکاران محترم کلیه عملیات و گزارشات نرم افزار کنترل گردد.

 

 

 

 

 در تنظیمات پنجره خروج کاالها  "کاال با کد تکراری ثبت نشود"تیک اضافه شدن 

روشن بود کاربر نمی توانست کاال با کد تکراری ثبت کند. اگر این تیک خاموش باشد و  "د مرتب وجستجو گردندکاالها بر اساس ک"قبال اگر تیک 

 . کاربر تمایل داشته باشد که نتواند کد تکراری برای کاالها ثبت کند می تواند این تیک را روشن کند

 

 

 

 در پنجره خروج کاال  "شود بعد از تسویه کارتی شماره پیگیری و مبلغ گرفته"تیک اضافه شدن 

پیگیری ) با روشن شدن این تیک در صورت استفاده از تسویه کارتی بعد از انتخاب نام بانک پنجره گرفتن شماره پیگیری باز شده و می توانید شماره 

اده خواهد شد اگر مبلغ واریز کارت با این مبلغ مبلغ نسیه فاکتور نیز جهت تایید نمایش د .رقم ( را وارد نمایید تا در فیلد شماره ثبت گردد 10حداکثر 

ه را مجددا با شماره تفاوت دارد مبلغ را وارد نمایید . اگر مبلغ وارد شده از مبلغ نسیه کمتر باشد می توانید مجددا با کلید تسویه کارتی الباقی مبلغ نسی

 ..پیگیری جدید وارد نمایید

 

 

 

 گزارش مانده حساب تفصیلی اضافه شد

ستون اول مربوطه به گردش و مانده حساب تا یک روز قبل از محدودیت از  4ستون ارائه می شود که  12گزارش با گرفتن محدودیت از تاریخ در  این

ستون آخری مجموع ستون های قبلی و حاوی جمع گردش  4ستون بعدی مربوط به گردش و مانده گردش از تاریخ تا تاریخ بوده و  4تاریخ و 

جمع گردش بستانکاری و مانده نهایی خواهد بود. این گزارش معادل دوبار گرفتن گزارش مانده حساب ها می باشد . لذا زمان گرفتن این  بدهکاری و

گردش قبلی و فعلی و مانده نهایی   گزارش دقیقا معادل دو گزارش مانده حساب ها با محدوده زمانی یاد شده خواهد بود. کاربران اگر می خواهند

ده نمایند می توانند از این گزارش استفاده نمایند در غیر این صورت گزارش مانده حساب ها با محدودیت زمانی تا تاریخ بهتر و سریع تر مشاه

 خواهد بود.

 

 

 در پنجره خروج کاال  "بعد از تسویه کارتی شماره پیگیری گرفته شود"تیک اضافه شدن 

 تسویه کارتی بعد از انتخاب نام بانک پنجره گرفتن شماره پیگیری باز شده و می توانید شماره پیگیریبا روشن شدن این تیک در صورت استفاده از 

 .رقم ( را وارد نمایید تا در فیلد شماره ثبت گردد 10) حداکثر  

 

 

 

 در پنجره ثبت تولید  "در صورت نبود مواد اولیه هشدار دهد"تیک اضافه شدن 

 .که موجودی اولیه کافی نباشد ضمن هشدار میزان توان تولید را نیز نمایش خواهد داد با روشن شدن این تیک در صورتی

 

 

 

 در پنجره انتخاب کاالها  "انبار موجودی دار بعد از انتخاب کاال تعیین شود"تیک اضافه شدن 

 .ر موجودی دارد را به عنوان انبار فروش انتخاب خواهد کردبا روشن شدن این تیک بعد از انتخاب نام کاال نرم افزار اولین انباری را که کاال در آن انبا

 

 

 



 

17/8/1393 

 

 

 "در صورت ویرایش در تاریخ غیر از تاریخ امروز سیستم هشدار دهد"تیک   تغییر در عملکرد

و یاحذف در تاریخ غیر از  این تیک قبال فقط به ثبت های جدید در تاریخ غیر از امروز حساس بوده و هشدار می داد. منبعد در صورت ویرایش 

نشود که  امروز نیز هشدار خواهد داد. در صورتی مشتری تمایل داشته باشد می تواند درخواست نماید در تاریخ غیر از امروز هیچگونه ویرایشی انجام

 .به صورت خاص و بدون هزینه با روشن بودن این تیک برای سریال مشتری اعمال می شود

 

 

 "ترازوی دیجیتالی جهت خواندن وزن و کد کاال استفاده می شود از"تیک  ناضافه شد

تا وزن و این تیک در قسمت تنظیمات پنجره انتخاب کاال اضافه شده است. استفاده کنندگان از ترازوی دیجیتالی می توانند این تیک را روشن نمایند 

 و درج گردد. کد کاال به صورت همزمان ازبارکد خروجی ترازوی دیجیتالی خوانده شده 

 بارکد چاپ شده توسط ترازوی دیجیتالی معموال داراری فرمت زیر می باشد:

 می باشد که فقط برای تشخیص کاالی وزن شده استفاده می شود.  99یا  27دو رقم اول بارکد عدد 

 رقم بعدی کد کاال تفسیر خواهد شد. 5

 وزن کاال خواهد بود که دو رقم اول کیلو و سه رقم بعدی به گرم خواهد بود.رقم بعدی  5

 توجه : استفاده کنندگان این دستگاه بایستی به نکات زیر توجه نمایند :

 حرف نباید باشد( 5رقمی تعریف شود) کمتر یا بیشتر از  5کد کاال ها حتما بایستی  -1

تعیین شود تا اشتباهی هنگام خواندن و تفسیر کد  99یا  27ی شود دو حرف اول کد کاال نباید عدد اگر کاالی دیگری موجود است که توزین نم -2

 کاال بوجود نیاید .

 قرار دهید تا گرم قابل شناسایی باشد. 3در قسمت تنظیمات عمومی تعداد ارقام اعشاری مقادیر را عدد  -3

و چاپ می شود و سپس کاربر هنگام صدور فاکتور وقتی مکان نما در فیلد کد کاال در پنجره روش کار : بارکدی برای هر کاال بعد از توزین توسط تراز

حرف  5حرف بعدی را کد کاال و  5بود نرم افزار  99  یا 27انتخاب کاال حضور دارد بارکد را می خواند / اگر دو حرف اول بارکد خوانده شده عدد 

نبود طبق  99یا  27درج کرده و کاالی بعدی در فاکتور قابل انتخاب خواهد بود. اگر دو حرف اول  بعدی را وزن تفسیر کرده و در فیلدهای مربوطه

 روش معمول انتخاب کاال و درج در فاکتور انجام خواهد شد.

 

 

  

  برای کاال در پنجره ویرایش مشخصات کاالها اضافه شد 2نام گزا رشی  ناضافه شد
 

را  "استفاده شود 2از نام گزارشی "نیز تعیین نمایید و سپس در هر گزارش در قسمت تنظیمات گزارشی تیک  2ارشی منبعد برای کاال می توانید نام گز

 روشن نمایید تا این نام در گزارش درج شود.

 مثال مورد استفاده : در گزارش فصلی سازمان امور مالیاتی 

به صورت جداگانه در نرم افزار تعریف میگردند ولی برای سازمان امور مالیاتی  گاهی اوقات یک کاال دارای ملحقاتی است که به جهت کنترل انبار

تمامی این کاالها را یک  2نیازی به تفکیک آنها نیست و می توان آنها را به عنوان یک کاال در نظر گرفت لذا در این گونه موارد می توانید نام گزارشی 

 مقادیر این کاالها را برای یک طرف حساب تجمیع کند و در یک سطر درج نماید.افرار حین تهیه گزارش   نام قرار دهید تا نرم

اسامی را به کپی توجه نمایید : هنگام تجمیع مالک نام می باشد لذا از تایپ این اسامی برای کاالها مختلف خودداری نمایید و بعد از تایپ نام اول بقیه 

 تجمیع پیش نیاید. )حتی حرف حالی نیز باعث اختالف می گردد( و برگردان ویندوز استفاده نمایید تا مشکلی در 

 

 

 

  فیلتر چاپ شده و نشده در صورت حساب مالی و مالی کاالیی ناضافه شد
 

شامل منعبد بعد از چاپ گزارش مالی یا مالی کاالیی اسناد حساب کتاب ، اسناد ورود و خروج ماهیت چاپ شده به خود خواهند گرفت. ) ریز اسناد 

 این ماهیت نخواهد شد( . نمایش گزارش این کار را انجام نمی دهد و فقط چاپ باعث این کار خواهد شد.

 در گزارش گیری بعدی کاربر می تواند از این فیلتر استفاده کند :

 همه : هیچ تاثیری در گزارش گیری نداشته و طبق روال قبل انجام خواهد شد.

) بقیه فیلترها نیز اعمال خواهند شد : فقط در عملیات جاری ، در محاسبه   اپ شده اند را نمایش خواهد دادچاپ شده : فقط اسنادی را که قبال چ

 مانده از دوره قبل اعمال نخواهد شد( 

د ( و متعاقب چاپ نشده : با روشن شدن این مورد مانده کلیه عملیات چاپ شده به عنوان مانده از قبل محاسبه شده ) سایر فیلترها نباید روشن باشن

 

 



 آن کلیه عملیات چاپ نشده درج خواهد شد.

در مورد مصرف : فرض کنید شما با طرف حسابتان بعد از چاپ صورت حساب عملیات را کنترل کرده و مانده نهایی را به عنوان مانده مورد توافق 

اب ثبت نشده اند. اسناد را ثبت می کنید و صورت حساب نظر می گیرید . در روزهای بعدی متوجه می شوید که برخی اسناد مربوط به این طرف حس

در صورت  مالی با مورد چاپ نشده را می گیرید . مانده از قبل همان مانده موارد توافق با مشتری بوده و رکوردهای ثبت شده عملیاتی خواهد بود که

 .ید را بررسی و پیگیری های الزم را انجام دهیدلذا می توانید با طرف حساب خود صورت حساب جد  حساب قبلی درج نشده بوده است.

در پنجره تنظیمات برداشت از اکسل جهت برداشت کاالها  "مشخصات اسامی تکراری برداشت شود"تیک 

 و طرف حسابها اضافه شد

طرف حساب ها از فایل اکسل اید و در عین حال تمایل دارید بقیه مشخصات کاالها و   را روشن کرده "تیک اسامی تکراری برداشت نشود"اگر 

 برداشت گردند ) مانند کدا ، قیمت و ... ( می توانید این گزینه را روشن نمایید

 

در افزایش مورخه رفع اشکال انتخاب نام بانک به صورت پیش فرض در پنجره واریز به حساب جاری 

04/06/1393  

 

 

 

  ور فاکتور امکان انتخاب کاالهای یک عامل توزیع هنگام صدن اضافه شد

، اسامی کاالهای مورد نظر را به یک عامل توزیع نسبت دهید ) با کلید کاالهای طرف حساب ( . سپس تیک   در پنجره ویرایش طرف حساب ها

ی عامل توزیع مربوطه را در تنظیمات پنجره اسناد خروج کاال روشن کنید) تیک کاالهای عامل توزیع نمایش داده شود ( . بعد از آن اگر برای فاکتور

 انتخاب کردید فقط کاالهای نسبت داده شده نمایش داده خواهند شد. 

 

 

 امکان فیلتر کردن فاکتورهای فروش و خرید بر اساس یک ماه گذشته  ناضافه شد

 ستون توضیح در پنجره تلفن های قابل شماره گیری اضافه شدن 

 رشات مقایسه ورود و خروج کاالها تیک اقالم بدون عملکرد نیز درج گردد در گزان اضافه شد

تیک جستجو پیشرفته روی نام،نام گزارشی،توضیح کاال عمل کند در تنظیمات پنجره انتخاب ن اضافه شد

 کاالها 

 تیک در صورت تسویه کارتی تسویه نقدی صفر گردد در تنظیمات پنجره خروج کاال اضافه شدن 

ت. این صندوق ها معموال به صورت پیش فرض روی تسویه نقدی تنظیم شده اند و وقتی این تنظیم برای صندوق های فروش بسیار مناسب اس

شن شدن مشتری تسویه کارتی انجام می داد صندوق دار مجبور بود ابتدا تسویه نقدی را پاک کرده و سپس از کلید تسویه کارتی استفاده کنید. با رو

 کار صندوقدار باال خواهد رفت.این تیک نیازی به پاک کردن تسویه نقدی نیست و سرعت 

 

 

  خالصه کار روز کاربر  ناضافه شد

جهت ارائه گزارش مربوطه اضافه شد. روی فاکتور فروش  "خالصه کار روز کاربر"در پنجره ویرایش اسناد خروج کاال ، در منوی کلیک راست آیتم 

را اخذ نمایید. گزارش جمع فروش و خرید و تسویه نقدی و تسویه با  روز انجام شده توسط کاربر مورد نظر کلیک راست نماییدو گزارش مربوطه

 حساب های جاری مختلف را به تفکیک ارائه می نماید. این گزارش برای صندوقدار هایی که تمایل دارند پایان روز بالفاصله به صورت تجمیعی

تحویل حسابداری دهند بسیار مناسب می باشد. قبال بایستی مسئول  گزارش خالصه کار صندوق خود را داشته و مبالغ گرفته شده توسط مشتریان را

 حسابداری اعداد مورد نیاز جهت تسویه صندوقدار را از گزارشات مختلف سیستم اخذ می نمود.

 

 

 

  رفع اشکال پیغام هنگام تسویه با کارت خوان با رمز کاربر در صورت فیلتر اسامی طرف حساب ها برای کاربر

 

 

 



 ران بر اساس محدوده تاریخی امکان فیلتر کردن دسترسی به حساب کتاب روزانه برای کاربدن اضافه ش

می توانید محدوده تاریخی دسترسی برای حساب کتاب تعریف نمایید در این صورت کاربر شما حساب کتاب روزهای دیگر را نخواهد توانست 

الی .... به حساب کتاب های قبل از یکم  1393/2/1ه را پر نمایید. به عنوان مثال از تاریخ مشاهده کند. ضمنا می توانید فقط یکی از تاریخ های محدود

 دسترسی نخواهد داشت.

در قسمت محاسبه اتوماتیک سطوح فروش کاالها امکان اعمال دو مرحله اضافات روی آخرین خرید مهیا شد 
  

به عنوان مثال هزینه حمل ( روی آخرین خرید اعمال نمایند می توانند از این دو  مشتریانی که تمایل دارند یک مقدار درصدی و یک مقدار مبلغی )

 نوع اضافات استفاده نمایند.

تیک و ستون جمع تخفیفات یا اضافات % هر سند در گزارشات ریز تخفیفات سندی ورود و خروج کاالها 

   اضافه شد

سند خروج یا ورود کاال را در یک گزارش مشاهده نمایند می توانند این تیک را  تخفیف پای  مشتریانی که تمایل دارند مجموع تخفیف درصدی و

 دد.درگزارش مربوطه روشن نموده و در تنظیمات گزارشی ستون مربوطه را روشن نمایند تا اعداد تخفیفات یا اضافات دریک گزارش قابل مشاهده گر

 

 

در پنجره دفترچه یادداشت مالی  "داده شوداختالف مانده واقعی و وصول نشده طرف حساب نمایش "تیک 

 اضافه شد ) اقساط (

اگر اگر مانده طرف حساب شما با مانده اقساط وصول نشده بایستی یکسان باشد بهتر است این تیک را روشن نمایید تا هنگام ورود به ریز اقساط 

اقساط وصول نشده و اختالف این دو رقم متوجه و اصالحات الزم را  وصولی اقساط را کامل ویرایش نکرده اید با دیدن ارقام مانده حساب و مانده

 .انجام دهید
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 فیلد شماره فاکتور درگزارش لیست وعده های دریافت و پرداخت ) اقساط ( اضافه شد 

 فیلد درج خواهد شد.اگر برای فاکتور فروش ، دفترچه اقساط باز کرده باشید در لیست وعده های دریافت و پرداخت این 

 

  فیلد توضیح اضافی در گزارش صورت حساب بانکی اضافه شد

در این ستون درج خواهد شد. در توضیح اضافی معموال اطالعات جنبی در رابطه با   (CTRL+Z)مطلب وارد شده در توضیح اضافی ریز چک ها 

حویل چک به حساب جاری خود دریافت کرده و تحویل طرف حساب عملکردهای ریز چکی وارد می شود مانند شماره چک رمز داری که با ت

 دیگری می دهید.

 

در پنجره نحوه محاسبه اتوماتیک سطوح قیمت  "سطوح بدون درصد معادل صفر در نظر گرفته شوند"تیک 

  فروش کاالها اضافه شد

رای سطوح یاد شده کاالی مشخص شده عدد صفر وارد خواهد با روشن کردن این تیک اگر در سطوح قیمت کاال عددی وارد نشده باشد نرم افزار ب

 ه نمایید .کرد. اگر قبال سطوح قیمت را با اعدادی پر کرده بودید و امروز تمایل دارید برخی از سطوح را صفر نمایید از این تیک می توانید استفاد

 

   امکان انبارگردانی تا تاریخ ..... در سرویس انبار گردانی اضافه شد

روج ، اربر بعد از وارد کردن اعداد شمارش شده می تواند تاریخ انبار گردانی را وارد نماید. در این صورت هنگام صدور اسناد اصالحی ورود و خک

مانده نهایی  نرم افزار مانده کاالها را تا آن تاریخ محاسبه کرده و تاریخ اسناد نیز به همان تاریخ خواهد بود. در غیر این صورت مانده محاسبه شده

 کاالها خواهد بود.گزارش مغایرت انبارگردانی نیز از این تاریخ تبعیت خواهد کرد

 



 امکان نصب افزایش اتوماتیک روی ایستگاه های کاری بسته شد

را از کلوپ برداشت با توجه به بروز مشکل در نصب اتوماتیک ایستگاه کاری این امکان بسته شد و منبعد در صورتی که ایستگاه کاری نسخه جدید 

مادر و نماید فقط پیغام برداشت و آماده بودن نسخه جدید برای نصب را خواهد داد تا مدیر سیستم شبکه افزایش را برداشته و ابتدا روی ایستگاه 

نرم افزار جدید برداشته  سپس روی تمامی ایستگاه های کاری نصب نماید. بعد از برداشت فولدر نرم افزار برداشته شده توسط مدیر سیستم بایستی

 نیز پاک شود تا نرم افزار ایستگاه کاری هنگام اجرا پیغام آماده بودن نسخه برداشت جهت اجرا را مجددا ندهد. updateokشده پاک شده و فایل 

 

دارندگان کد 

 شبکه

   .در گزارش لیست فرمول های تولید اضافه شد "با ماده اولیه"فیلتر 
دارندگان کد 

 تولید

  اضافه شد. (CTRL+Zدر پنجره توضیحات اضافی ) SMSکلید 

 با زدن این کلید متن وارد شده در توضیحات به طرف حساب مربوطه ارسال خواهد شد. پنچره توضیحات اضافی در چهار نوع عملیات ورود کاال ،

کتاب روزانه طرف پیش فرض طرف حساب بستانکار خروج کاال ، حساب کتاب روزانه و ریز چکها قابل احضار است . در مورد چک ها و حساب 

 عملیات می باشد که در صورت درخواست مشتریان قابل تعویض به طرف حساب بدهکار عملیات می باشد.

 

دارندگان کد 

 ارسال پیامک

  کلید دوباره خوانی در پنجره سپاس اضافه شد

فزار پاک شده و مجددا سپاس های مربوط به سریال نرم افزار از کلوپ برداشت با زدن این کلید کلیه سپاس های موجود در بانک اطالعاتی نرم ا

 خواهد شد. مواردی که این کلید می تواند مفید واقع گردد :

جه کنید )تواگر تمایل دارید رکوردهای سپاس را از یک بانک اطالعاتی به یک بانک اطالعاتی دیگر انتقال دهید می توانید از این کلید استفاده کنید. -1

 برداشت سپاس ها از کلوپ فقط روی یک بانک اطالعاتی انجام میگیرد ( 

گاها مشاهده شده است هنگام ارسال یا دریافت رکوردهای سپاس مشکلی بروز کرده و در قسمت فعالیت های ثبت شده توسط نرم افزار مرتبا  -2

ه کنید تا مشکل رفع گردد.) اگر به هر علتی این مشکل رفع نشد حتما در سپاس این پیغام خطا درج می گردد. در این گونه مواقع از این کلید استفاد

  موضوع را مطرح نمایید (

 

امکان تیک عملیات در صفحه پیش نمایش گزارشات صورت حساب مالی و صورت حساب مالی کاالیی اضافه 

  شد

د و فروش ( در گزارشات یاد شده اضافه شد. این منو شامل موارد تیک برای تیک عملیات ) حساب کتاب روزانه ، فاکتورهای خری 8منوی شماره 

خط جاری ، تیک تا خط جاری ، تیک کلیه خطوط ، گزارش تیک نخورده ها و تیک خورده ها است. منبعد می توانید بعد از گرفتن گزارش در 

ز را تیک زده و گزارش مطلوب خود را بدون خروج از صورت نیاز برای تیک عملیات با طرف حساب بدون خروج از گزارش عملیات مورد نیا

 گزارش تهیه نمایید.

 

  در تنظیمات فاکتورهای فروش اضافه شد "وارد کردن سریال عددی اجباری باشد"تیک 

ند.با روشن شدن این مشتریانی که می خواهند کاربر هنگام صدور فاکتور حتما سریال عددی برای کاال وارد نماید می توانند این تیک را روشن نمای

صورت پنجره تیک بالفاصله بعد از ثبت اقالم پنجره سریال های عددی باز شده و کاربر بایستی حتما تعداد سریال مورد نظر را وارد نماید در غیر این 

است . مورد فوق فقط برای نیز اضافه شده  "برای این کاال سریال اجباری است "سریال عددی بسته نخواهد شد.در پنجره مشخصات کاالها تیک 

 کاالهای اعمال خواهد شد که این تیک برای آن کاال روشن شده باشد.

 

دارندگان کد 

سریال عددی 

 کاال

  اضافه شدن امکان تعیین گروهی یا ماهیتی عامل توزیع برای طرف حساب ها

طرف حساب عامل توزیع انتخاب کرده باشد می تواند با کلید همه اضافه شد. در صورتی که کاربر برای یک  3الی  1کلیدهای همه برای عوامل توزیع 

ه برای همه طرف حسابهای مشابه همان عامل توزیع را انتخاب کند. اگر طرف حساب انتخاب شده دارای کد گروه بندی باشد عامل توزیع برای کلی

نباشد برای تمامی طرف حسابهای همان ماهیت ) مانند تجاری طرف حسابهای همان کد گروه بندی انتخاب خواهد شد و اگر دارای کد گروه بندی 

 بدهکار بستانکار ( عامل توزیع انتخاب خواهد شد.

 

دارندگان کد 

پورسانت عامل 

 توزیع 

 اضافه شدن فیلتر مغایرت بانکی در گزارش ریز عملیات بانکی

یرت بانکی اضافه شد. با زدن این کلید ابتدا سوال خواهد شد که همه در گزارش ریز عملیات بانکی در منوی اصلی باالی صفحه مورد فیلترهای مغا

ن فیلترهای به مقادیر پیش فرض برگردند . بعد از جواب بلی یا خیر کاربر نوع اسناد روی وصول شده و تا تاریخ وصول امروز و نوع مرتب کرد

 گزارش روی تاریخ وصولی قرار خواهد گرفت.

 



نتخاب کاال در چند مرحله بر اساس گروه بندی موضوعی ) شاخه ای / موضوعی اضافه شدن امکان تعریف و ا

  گروهی ( /

نتخاب اگر کاربر دارای کد گروه بندی موضوعی کاالها باشد می تواند منبعد تعریف و انتخاب کاالها را از روی صفات کاال انجام دهد. تعریف و ا

 :  این کار بایستی در قسمت تنظیمات پنجره ویرایش کاالها تیک مربوطه را روشن نمایید (کاالها به دو صورت امکان پذیر خواهد بود ) برای 

 ابتدا کاربر کلماتی را برای نام کاال وارد نموده و سپس صفات مربوطه را از روی گروه های موضوعی وارد شده انتخاب می نماید. -الف 

 ال مشخص می شود ) بدون کلمات اضافی ( کاربر صفات کاال را انتخاب کرده و در نهایت نام کا -ب

حرکت کرده و نوع  enterمثال : در موضوعات ) نوع جنس ، وزن ، سازنده ( معرفی میگردند. سپس در قسمت تعریف کاال بدون وارد نام کاال با کلید 

) مانند رب ، روغن ، چیپس و ... اعضاء گروه  کاال به صورت پیش فرض تجاری لحاظ می شود و قبل از ثبت کاال ابتدا پنجره نوع جنس باز می شود

 20انتخاب نمایید ) مانند روغن ( سپس پنجره بعدی وزن باز می شود نوع وزن را انتخاب کنید ) مانند  enterنوع جنس ( یکی از این انواع را با کلید 

کیلویی  20روغن "یید ) مانند الدن ( در نهایت نام کاال به صورت کیلویی ( و باالخره آخرین پنجره سازنده باز می شود که یک مورد را انتخاب می نما

مراحل ثبت می گردد. اگر تمایل داشتید کلمات ابتدایی نام کاال را واردنمایید ابتدا در قسمت نام کاال کلمات مورد نظر را وارد نموده و سپس  "الدن 

نمایید نام کاال را بدون کلمات ابتدایی پاک نمایید / سپس صفات را مجددا تعیین نمایید تا  بعدی را انجام می دهید اگر تمایل داشتید نام کاال را ویرایش

 نام کاال دوباره ساخته شود 

 انتخاب کاال : هنگام انتخاب کاال نیز دو حالت فوق اتفاق خواهد افتاد : 

را وارد کرده و روی کلید انتخاب موضوع کلیک نمایید ) یا کلید  نام کاال دارای کلمات ابتدایی می باشد / در این صورت در قسمت نام کلمات -الف 

F8  پنجره های انتخاب موضوعات به ترتیب باز شده و در نهایت کاالی مورد نظر انتخاب شده بعد از دیدن مشخصات و موجودی می توانید آن را)

 انتخاب نمایید .

ت تیک مربوطه را در قسمت تنظیمات پنجره انتخاب کاال روشن نمایید تا هنگام احضار نام کاال دارای کلمات ابتدایی نمی باشد . در این صور -ب

 پنجره انتخاب کاالها بالفاصله پنجره انتخاب صفات باز شده و مراحل انتخاب به ترتیب انجام شود .

 در این حالت خاموش باشد تا جستجو سریعتر انجام گیرد. "جستجوی پیشرفته"بهتر است تیک 

( استفاده Enter)ر در پنجره انتخاب موضوعات کاالها : در این پنجره هنگامی که می خواهید موضوعی را انتخاب کنید حتما از کلید انتخاب نحوه کا

اتیک استفاده کنید تا موضوع انتخاب نگردد. نرم افزار به صورت اتوم  (leftکنید و اگر کاالی شما دارای موضوعات نمایشی نمی باشد از کلید بعدی )

فا هنگام انتخاب موضوعات اگر کاالیی دارای موضوعی نباشد به صورت اتوماتیک گروه موضوع بعدی را نمایش خواهد داد. برای توضیحات بیشتر لط

 فیلم مربوطه را مالحظه نمایید .

 

 

 

 

 

دارندگان کد 

گروهبندی 

 موضوعی کاال

 وه بندی موضوعی کاالهاساده تر شدن انتخاب صفات برای یک کاال در پنجره جدول گر

در جدول پیش می رود پنجره انتخاب موضوعات به صورت اتوماتیک باز و کاربر می تواند صفات مربوطه را انتخاب  enterمنبعد وقتی کاربر با کلید 

خروج عملکردهای زیر را  کند. در پنجره انتخاب موضوعات نیز دو کلید قبلی و بعدی اضافه شده است که در مجموع با دو کلید قبلی انتخاب و

 تشکیل خواهند داد :

 کلید انتخاب : صفت انتخاب شده برای کاال ثبت خواهد شد.

 کلید بعدی : از گروه نمایش داده شده هیچ صفتی انتخاب نشده و گروه بعدی نمایش داده خواهد شد.

 اال حذف نخواهد شد.کلید قبلی : گروه قبلی نمایش داده خواهد شد ولی صفت قبلی انتخاب شده برای ک

 کلید خروج : پنجره انتخاب صفت برای کاال بسته شده و مکان نما به جدول انتخاب موضوعات برخواهد گشت .

 ت.اگر قبال برای کاالیی صفتی انتخاب شده باشد هنگامی که پنجره انتخاب صفات باز شود مکان نما روی همان صفت انتخاب شده قرار خواهد گرف

 

 

 دارندگان کد

گروهبندی 

 موضوعی کاال

 اضافه شدن امکان صدور فاکتور فروش از روی پیش فاکتور

ر بخواهد برخالف چرخه پیش فاکتور ، حواله ، فاکتور مالی صدور فاکتور فروش از روی پیش فاکتور ارتباطی به شماره دوم فاکتور نداشته و اگر کارب

ن مورد برای صدور فاکتور استفاده کند. در این صورت پیش فاکتور در تاریخ مربوطه و فاکتور در سابقه ثبت پیش فاکتور را حفظ نماید می تواند از ای

 تاریخ امروز قابل مالحظه خواهند بود و شماره آنها نیز از روتین تعیین شماره فاکتور تبعیت خواهد کرد

 

یا موجود در اسناد  اضافه شدن امکان ثبت سند عودت چک برگشتی ویژه چک های واگذار شده به اشخاص

 در پنجره سابقه چک ها

قبال امکان ثبت سند چک های برگشتی طرف حساب های شما در صورتی که به حساب جاری خوابانده شده بود فراهم بود. از این به بعد اگر چکی 

ره سابقه یک چک کلید اعالم برگشتی را را از طرف حساب گرفته وبه بانک واگذار نکرده اید و در عین حال برگشت خورده است کافی است در پنج

 بزنید تا ثبت برگشتی چک به صورت اتوماتیک در حساب کتاب روزانه ثبت گردد. روال ثبت چک بدین صورت خواهد بود :

 



ودت چک برای اینکه ثبت برگشتی انجام گیرد بایستی تیک مربوطه را در تنظیمات پنجره سابقه یک چک روشن نمایید. دو تیک امکان ع -الف 

ز استفاده برگشتی به اسناد دریافتنی برگشتی و حساب اسناد دریافتنی مبدا نیز مانند پنجره اعالم وضعیت چک ها موجود است که میتوانید از آنها نی

 کنید.

 سیستم فقط برای چک هایی ثبت انجام خواهد داد که به حساب جاری واریز نشده اند. -ب

دیگری واگذار شده باشد ، ابتدا ثبت برگرداندن چک به حساب اسناد دریافتنی انجام شده و سپس چک مزبور  اگر چک گرفته به شده به شخص -پ 

 ثبت در حساب کتاب اضافه خواهد شد(  2از اسناد به طرف حساب صادر کننده چک عودت داده خواهد شد.) 

دت چک از اسناد به طرف حساب صادر کننده چک انجام خواهد اگر چک گرفته شده هنوز در اسناد دریافتنی موجود باشد فقط یک ثبت عو -ت 

 شد.

 برای اطالعات بیشتر در مورد تیک های قبلی لطفا فیلم چک های برگشتی را مالحظه نمایید.

 ضبط ساعت و تاریخ اولین چاپ فاکتور وامکان نمایش آن در چاپ های بعدی 

ولین چاپ در سیستم ذخیره شده و کاربر می تواند از فیلد موجود در ) تاریخ اولین چاپ ( در هنگامی که کاربر فاکتور را چاپ کند ساعت و تاریخ ا

 چاپ های بعدی در طراحی فاکتور استفاده کند.

 

 در پنجره مشخصات طرف حساب ها  "پیامک برای این طرف حساب ارسال نشود"اضافه شدن تیک 

 برای آن طرف حساب ارسال نخواهد شد. اگر این تیک را برای طرف حسابی روشن نمایید پیامک

دارندگان کد 

 پیامک ارسال 

  "در یک بازه زمانی بتوان فرمول تولید تکراری ثبت کرد "اضافه شدن تیک 

 زهاگر تمایل دارید از امکان تخصیص یک فرمول تولید خاص به یک ثبت تولید خاص استفاده نمایید و نیاز به ثبت چندین فرمول تولید در یک با

 زمانی برای یک کاال دارید این تیک را روشن نمایید . 

رت توجه نمایید : در حالت عادی این تیک را روشن نکنید تا نرم افزار از ثبت فرمولهای تکراری برای یک کاال جلوگیری نماید در غیر این صو

 محاسبات انباری شما دچار مشکل خواهد شد.

 

 

 کد تولید

 د خاص به یک ثبت تولید خاصامکان تخصیص یک فرمول تولی

اسبات در پنجره ثبت تولید ستونی به نام کد فرمول تولید اضافه شد. اگر تمایل دارید یک ثبت تولید خاص فقط از فرمول خاص تعیینی شما برای مح

حال تعریف شده است فرمول دلخواه را  انباری استفاده کنید در این ستون از کلید ... استفاده نمایید و از لیست فرمول های تولید عاملی که تا به

یت انتخاب نمایید. بعد از انتخاب کد فرمول تولید مربوطه در ستون درج خواهد شد و در محاسبات این ثبت تولید فقط از فرمول تعیین شده تبع

 کرد. خواهد کرد و هیچکدام از روتین های تعیین شده پیش فرض نرم افزار در مورد این ثبت تولید کار نخواهد

 

 

 کد تولید

  مشخصات کاالها اضافه شد شیرایفروش کاالها در و متیگانه ق 6در سطوح  راتییتغ نیاعمال آخر خیتار
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 دارندگان کد انبار  1392/12/06خروج در افزایش مورخه  فاکتورهایرفع اشکال تعیین انبار پیش فرض در 

  صفحه مجزا هنگام چاپ فاکتور و قبض انبار سریال های حرفی و عددی در چاپ امکان

تنظیمات سریال های  در قسمت "سریال ها در فاکتور چاپ شوند "فاکتورهای فروش روشن کرده باشید و تیک  اگر تیک مربوطه را در تنظیمات

 فایل سریال ها درج خواهد شد. متعاقبا های عددی و حرفی در فایل مجزایی به نام عددی یا حرفی نیز روشن باشد هنگام چاپ فاکتور کلیه سریال

به فرم دلخواه در صفحه جدید درج نمایند تا کلیه سریال ها  کاربران می توانند در طراحی فست ریپورت یک صفحه جدید تعریف کرده و سریال ها را

 .شوند در یک صفحه مجزا چاپ

 

دارندگان کد 

 سریال کاال

  حساب اضافه شد هر طرف امکان تعیین انبار پیش فرض برای

خروج به صورت  طرف حساب ) در قسمت ویرایش مشخصات طرف حساب ها ( هنگام صدور فاکتورهای ورود و با تعیین انبار پیش فرض برای هر

ین انبار به شده خواهد بود. در صورت عدم تعیین انبار خاص ، روتین های تعی اتوماتیک شماره انبار هنگام انتخاب کاال روی انبار پیش فرض تعیین

 .سابق اعمال خواهد شد منوال

 

 دارندگان کد انبار

  امکان چاپ رسید دریافت چکی در قسمت دریافت چک فاکتورهای خروج اضافه شد

    اضافه شد در پنجره های ویرایش طرف حساب و کاال excel آیکون فایل



  اضافه شدامکان تهیه فایل الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ) فایل اکسس ( 

 .رامطالعه نمایید توضیحات مربوطه در گزارش فصلی نرم افزار و یا در صفحه اصلی کلوپ برلیان برای جزئیات بیشتر لطفا فایل

 

  اضافه شد "تخفیف تسویه روی کل مانده قابل تسویه اعمال شود"تیک 

فاکتور اعمال شود این  ی کل مانده قابل تسویه طرف حساب در چاپتخفیف تسویه رو 3شد. اگر تمایل دارید  در تنظیمات فاکتورهای فروش اضافه

 .تیک ررا روشن نمایید

 

   اضافه شدن صدور اسناد اصالحی بعد از شمارش انبار ها

زیر را  صحیح یکی از دومورد گردانی دو مورد اضافه شد ) بعد از انتخاب نوع شمارش برای در نظر گرفتن شمارش در منوی کلیک راست پنجره انبار

 .انتخاب نمایید

پرسیدن طرف حسابی که بایستی اسناد ورود و خروج اصالحی به  با اجرای این مورد بعد از ) موجودی این انبار صدور اسناد ورود و خروج اصالح

ودی انبار به مقادیر شمارش شد تا موج التفاوت مقدار موجودی نرم افزار و مقدار شمارش شده در اسناد اصالحی درج خواهد نام او صادر شود مابه

 .شده برسد

  .مورد برخالف مورد قبلی برای تمامی انبارها اسناد اصالحی را صادر خواهد کرد این تمامی انبارها موجودی صدور اسناد ورود و خروج اصالح

جودی گروهی از کاالها قابل و یا در یک بازه مو فعال این سرویس جهت انبار گردانی پایان سال طراحی گردیده است و به عنوان اصالح : توجه نمایید

  .زمانی خاص قابل استفاده نمی باشد

 

   فیلد جدید جهت درج در چاپ فاکتور برای نمایش تخفیف در تسویه 3اضافه شدن 

صورت تسویه نقدی می توانید در  فاکتور اضافه شد. به عنوان مثال اگر تمایل دارید به مشتری خود اعالم نمایید که فیلد در قسمت تنظیمات چاپ 3

در فاکتور  2پایین  وارد نمایید و سپس فیلد مربوطه را در طراحی فست ریپورت فاکتور از فایل باال و را در فیلد اول 3استفاده کنید عدد  %3از تخفیف 

 حالت مختلف تسویه می 3فیلد مجزا برای  3ز نقدی با خبر باشد . برای این منظور ا خود درج نمایید تا مشتری شما از مبلغ تسویه در صورت تسویه

 قابل تسویه هر فاکتور خواهد بود توانید استفاده کنید. مبلغی که تخفیف در آن اعمال و نمایش داده خواهد شد مبلغ

 

  "بروزآوری گردند قبل از ویرایش فاکتورهای"حل مشکل ویرایش تیتر فاکتور با روشن بودن تیک 

نوع  تمایل داشته باشد که مقادیر تیتر فاکتور را بعد از ثبت ویرایش نماید ) مانند سخه شبکه تیک فوق را روشن کرده باشد ومنبعد اگر کاربری در ن

اقدام به ویرایش نماید. توجه نمایید با  و سپس (CTRL+E ) فرمان زده فاکتور ، توضیح فاکتور و ... ( بایستی ابتدا کلید ویرایش رکورد را روی جعبه

 .آخر جدول نمایش داده خواهد شد این کلید رکورد تحت ویرایش در خطزدن 

 

  فیلد نام دوره مالی اضافه شدن

در تیتر نرم افزار نمایش داده  فیلد نام دوره مالی اضافه شد. اگر این فیلد پر شود به جای نام دوره مالی سابق در قسمت تنظیمات عمومی نرم افزار

روی  وجود نداشت که این مشکل حل شد. کاربرانی که چند نرم افزار برای کارهای مختلف را صلی امکان تعیین نامخواهد شد. قبال برای دوره ا

 .از نرم افزار ها مشغول کار هستند کامپیوتر خود اجرا می کنند می توانند با این امکان متوجه شوند که با کدامیک

 

  امل توزیعفیلترینگ اسامی طرف حساب ها از طریق عو اضافه شدن

جهت فیلتر اسامی طرف حساب  فیلتر جدید محصور شده با کادر زیتونی اضافه شد. این فیلترها فقط 3عوامل توزیع  در گزارشات در قسمت فیلترهای

نام  وشن باشد و) رنگ زیتونی ( ر 1در گزارش مانده حساب ها ، اگر تیک عامل توزیع  : های درج شده در گزارش از آنها استفاده خواهد شد. مثال

آنها در ویرایش مشخصات  1خواهد داد که نام عامل توزیع شماره  عامل توزیع نیز انتخاب شده باشد نرم افزار فقط مانده طرف حسابهایی را نمایش

 .عمل خواهد شد نیز به همین ترتیب 3و  2عامل توزیع انتخاب شده در گزارش باشد. برای عامل توزیع  طرف حساب ها همان

 

 فیلد سریال به گزارشات پرونده ورود و خروج اضافه شدن

سریال می باشد. نرم  در این گزارش اضافه شد . شرط چاپ مقدار در این فیلد فقط وجود یک رکورد در قسمت به درخواست مشتریان این فیلد نیز

رد. سپس سریال حرفی را کنترل و در صورت موجود بودن در گزارش درج خواهد ک افزار ابتدا سریال عددی را کنترل کرده و در صورت موجود بودن

هم سریال حرفی داشته باشد البته ثبت برای کاربر  سریال عددی در گزارش درج خواهد کرد ) طبیعتا یک کاال نمی تواند هم سریال عددی و به جای

 . بازگذاشته شده است

 



 اضافه شدن گزارش گردش ریالی انبار

می باشد که هر کدام از  ( اضافه شد و دارای چهار ستون ) موجودی اولیه ، وارده ، صادره و موجودی نهایی شات انباراین گزارش در قسمت گزار

 انبار کاربر می تواند گزارش را با فیلترهای متنوع دریافت نماید مانند گردش ریالی یک .ستونها درارای ریز تعداد ، قیمت و قیمت کل می باشند

 

  ارزش افزوده در سود فاکتوری امکان عدم اعمال

نماید ارزش افزوده در  در قسمت تنظیمات عمومی را روشن "گزارشات درج نگردد در محاسبات کاالیی رقم ارزش افزوده در"منبعد اگر کاربر تیک 

 .محاسبه سود فاکتوری لحاظ نخواهد شد

 

 رفع اشکال نمایش ریز تمامی فاکتورها در یک فاکتور 

نیز در همان فاکتور مشاهده می نماید.  کاربر در حال مشاهده ریز اقالم یک فاکتور می باشد ناگهان ریز بقیه فاکتورها را ده بود که وقتیاخیرا گزارش ش

 .گیری اتوماتیکی بود که اخیرا به نرم افزار اضافه شده بود این مورد بررسی و رفع شد. مشکل در پشتیبان

 

  تنظیمات حواله های مابین انباری در   "سند درج نشود کاالی تکراری در"اضافه شدن تیک 
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  جهت فعال کردن سرویس های بارکد برای کاربر 59تخصیص حق دسترسی شماره 

کاربر می توانند آن برای هر  امکان بارکد برای کلیه ایستگاه های کاری نیست تیک بارکد را فعال نکرده و به جای اگر در سیستمی نیاز به فعال کردن

 کاالها بر اساس کد مرتب و جستجو"دسترسی عملکرد نرم افزار مانند فعال کردن تیک  این حق دسترسی را فعال نمایند. با فعال کردن این حق

 .سرویس های خاص بارکد فعال شود خواهد بود"و فعال کردن تیک  "گردند

 

   افزار دیگر به نرم 90زار شدن امکان ارسال مشخصات کاالها از یک نرم اف اضافه

نرم  text مشخصات کاالها اضافه شد. با زدن ارسال مشخصات کاالها در فولدر در منوی کلیک راست ویرایش کاالها دو مورد جهت ارسال و برداشت

 ید فقط مشخصات آن کاالها در غیر ایناگر تعدادی از کاالها را انتخاب کرده باش تشکیل می شود)  kalasend?.txt با فرمت فایلهایی 90افزار برلیان 

افزار مقصد کپی کنید و سپس مورد برداشت را بزنید تا مشخصات کاالها   نرم text ها را در فولدر صورت تمامی کاالها ارسال خواهد شد( . این فایل

 .لیست فعلی اضافه گردد به

 .واهد شد و با پیغام خطا مواجه خواهید شدباشید این عملیات انجام نخ یا کد تکراری داشته توجه کنید اگر نام

 

  در تنظیمات عمومی نرم افزار  "درج عبارت تکراری بعد از متن موجود انجام گیرد"شدن تیک  اضافه

 .تکراری بعد از متن موجود در فیلد درج خواهد شد اگر این تیک روشن باشد عبارت

 

سفارش گیری    ارش گیریشدن ارسال شماره موبایل مشتری ها به سایت سف اضافه

 اینترنتی

در سایت  خط آخر صورت حساب 100محدود کردن تعداد خطوط صورت حساب ارسالی برای مشتریان به 

   سفارش گیری

سفارش گیری 

 اینترنتی

در تنظیمات پنجره اعالم  "تاریخ وصولی هنگام واریز به حساب همان تاریخ واریز ثبت شود"شدن تیک  اضافه

  اوضعیت چک ه

واگذاری به عنوان  به حساب های بانکی واگذار و یا واریز نماید به صورت اتوماتیک تاریخ واریز یا با روشن کردن این تیک هر گاه کاربر چکی را

 یر نباید ثبتپنجره اعالم وضعیت چک ها تاریخ وصول را تغییر دهد. ولی بعد از تغی تاریخ وصول در نظر گرفته خواهد شد. البته کاربر می تواند در

 .خواهد شد های واریزی را تغییر دهد در غیر این صورت دوباره تاریخ وصول همانند تاریخ واریز

 

  در سایت سفارش گیری اینترنتی "مبالغ به صورت اعشار در نظر گرفته شوند"شدن تیک  اضافه

مبالغ غیر ارز ریالی  صورت اعشار نمایش خواهد داد. مشتریانی که با به قیمت های را گرد نکرده و به با روشن شدن این تیک نرم افزار اعداد مربوط

 

سفارش گیری 

 اینترنتی



 .نمایند مانند دالر و .... کار می کنند بایستی این تیک را روشن

  یک مشتری یا تمامی مشتری ها سایت اضافه شدن امکان ارسال پیامک در سایت سفارش گیری اینترنتی به

 خریداری کرده باشند 90در سیستم حسابداری برلیان  ل می باشد که کد پیامک رابرای مشتریانی فعا

 

سفارش گیری 

 اینترنتی
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  به سایت سفارش اینترنتی 3و عامل توزیع  2عامل توزیع  اضافه شدن

  .خواهد بود 1عملکرد این عوامل توزیع مانند عامل توزیع 

 

سفارش گیری 

 اینترنتی

   صورت درصدی ن امکان افزایش سطوح قیمت فروش کاال بهاضافه شد

این  اضافه شده است. حق دسترسی آن مانند مورد محاسبه اتوماتیک سطوح فروش می باشد. در در منوی کلیک راست ویرایش کاالها این مورد

یا همه آنها را به مقدار درصد مشخص افزایش داده  فروش 6الی  1سرویس شما می توانید همه کاالها و یا گروهی از کاالها را مشخص کرده و سطح 

  .صحیح قیمت فروش های حاصله را گرد نمایید و سپس به تعداد رقم

این صورت هنگام  نمایید که از فرمول های محاسبه اتوماتیک سطوح فروش استفاده ننمایید . در غیر توجه نمایید به شرطی از این سرویس استفاده

 .تغییر خواهند کرد ت های تعویض شده طبق فرمول های داده شدهخرید جدید مجددا قیم

 

  تعیین سطوح فروش کاال بدون افزایش قیمت اضافه کردن امکان

افزایش قیمت  کاالها ، برای هر سطح فروش تیکی اضافه شد تا کاربر بتواند آخرین خرید را بدون در قسمت محاسبه اتوماتیک سطوح قیمت فروش

  .نمایددر این سطح درج 

 

   اضافه کردن محدودیت کد گروه بندی به محاسبه اتوماتیک سطوح قیمت فروش کاالها

زیر توجه داشته  تعیین شده روی گروهی از کاالها اضافه شد. برای استفاده از این محدودیت به نکات محدودیت کد گروه بندی برای اعمال فرمول

 : باشید

 .فرمول کلی را خاموش نمایید تعیین کرده اید نمی توانید از محدودیت گروه بندی استفاده کنید و ابتدا بایستی هااگر فرمول محاسبه برای تمامی کاال-1

غیر این صورت فرمول  وارد شده نداشته و اگر کاالیی در محدوده وارد شده تعریف شده باشد اعمال و در نرم افزار کنترلی روی گروه بندی های -2

 .دقت نمایید در وارد کردن صحیح کد های گروه بندیاعمال نخواهد شد لذا 

 .کاالهای مختلف فرمولهای متنوع تعریف نمایید شما هم اکنون می توانید برای گروه های -3

 

 برای کاربر هنگام ایجاد کاربر جدید توسط کلید کپی کاربر رفع مشکل عدم اعمال فیلتر اسناد ورود و خروج

اعمال شده بود  می شد و کاربری که از روی آن کاربر کپی شده دارای فیلتر اسناد ورود و خروج بر جدیدی ساختهکار "کپی کاربر"اگر با کلید 

 البته مدیر سیستم می توانست با زدن کلید فیلتر اعمال شود این مشکل را حل نماید( (پارامترهای فیلتر کپی می شد ولی اعمال نمی شد که اصالح شد

 

 ر در افزایش قبلیرفع اشکال تیک فاکتو

 .دچار اشکال می شد که رفع گردید روشن باشد هنگام تیک تیتر فاکتور مانده فاکتور "از چاپ مانده ها کنترل گردد قبل" اگر تیک

 

   کاالهای متروکه موجودی دار به تجاری اضافه شدن مورد /تبدیل

  ندار به سرویس متروکه کردن کاالهای گردش "دار موجودی"اضافه شدن شرط 

کرده اند که در برخی از  سرویس متروکه کردن کاالها استفاده کرده و کاالهای موجودی دار خود را نیز متروکه متاسفانه برخی از مشتریان به اشتباه از

موجودی  ای متروکهشرط موجودی دار به این سرویس اضافه شد و سرویس تبدیل مجدد کااله به درخواست مشتریان .موارد تعداد زیاد نیز بوده است

 .دار به تجاری نیز در منوی کلیک راست ویرایش کاالها اضافه شد

 

 نشده در چاپ فاکتور درج شود چک های پاس"اضافه شدن تیک 

حاسبه این و زمان م استفاده مشتریان بوده است. ولی بعضی از مشتریان احتیاج به چاپ این فیلد نداشته این فیلد قبال در چاپ فاکتور اضافه و قابل

 



 لذا منبعد مشتریانی که تمایل دارند این مقدار درچاپ فاکتور درج گردد بایستی این .فیلد هنگام چاپ فاکتور برای آنان ایجاد مشکل می کرده است

 .تیک را روشن نمایند تا نرم افزار محاسبات مربوطه را انجام دهد

   برداشت اطالعات از فایل اکسل اضافه شدن امکان

خود از فایل های اکسل  نرم افزار ایجاد گردید. منبعد مشتریان عزیز اگر تمایل دارند اطالعات مورد نیاز ن برداشت اتوماتیک اطالعات از اکسل درامکا

 ردی اینتا در پنجره درخواستی کلید برداشت اضافه گردد. قبال به صورت خاص و مو برداشت نمایند با خدمات پشتیبانی برلیان تماس حاصل نمایند

  .های مورد نیاز اضافه خواهد شد امکان در اختیار مشتریان قرار می گرفت ولی منبعد این کلید جهت تسهیل در پنجره

شد. کلید انتخاب  اضافه شده است . با زدن این کلید سرویس برداشت اطالعات از فایل اکسل باز خواهد در گام اول در پنجره سریال حرفی این کلید

تمایل دارید اطالعات آن در قسمت سریال حرفی درج گردد در قسمت نام فیلد  ه و فایل اکسل را مشخص نمایید و سپس نام ستونی را کهفایل را زد

  .نمایید وارد

این نام  نماید شد. نام فیلد مورد نظر بایستی در اولین سطر ستون مورد نظر نوشته شده باشد. توجه اکسل برداشت خواهد sheet1 اطالعات از صفحه

بزرگ حساس است و  عینا بایستی از سرستون کپی شده و در نام فیلد برگردان گردد ) به حروف کوچک و باشد و space نباید حاوی کاراکتر خالی

 ) در آن استفاده شده باشد نباید ....,',$," حروف غیر مجاز مانند

 . حتویات ستون مربوطه به عنوان سریال حرفی درج خواهد شدبرداشت را بزنید م بعد از مشخص شدن نام فایل و نام فیلد کلید

را روی سیستم خود نصب نمایید. این فایل ها  Excel استفاده کنید بایستی نرم افزار مورد نیاز xlsx با پسوند excel 2007 اگر بخواهید از فایلهای

نوع مناسب را از کلوپ برداشت کرده و روی  بودن سیستم خود بیتی 64یا  32برداشت فایل در کلوپ موجود می باشند که بر اساس  در قسمت

 .سیستم خود نصب نمایید

 

   کارت خوان بانک سامان اضافه شدن امکان اتصال دستگاه

  .استفاده شود 7این امکان بایستی روی حداقل ویندوز 

 ( مورد نیاز نرم افزار بانک سامانبایستی روی سیستم شما نصب شده باشد. )  microsoft fameworkdot net 4 نرم افزار

گرفته  rs232 با کابل اتصال به کامپیوتر پیکر بندی شده باشد.) تماس با امور مشتریان بانک سامان ( و دستگاه کارت خوان بانک سامان بایستی برای

 .کامپیوتر متصل شده باشد COM1 شده از امور مشتریان بانک سامان با پورت

کرده  مشخصات طرف حساب ها ) طرف حساب بانک سامان ( تیک متصل به کارت خوان را روشن نمایید و در قسمت ریزآخرین افزایش را نصب 

 .و نوع کارت خوان بانک سامان را انتخاب نمایید

مشاهده خواهید کرد .  دریافت اطالعات را روی دستگاه کارت خوان"خوان را بزنید . بالفاصله پیغام  بعد از صدور فاکتورفروش کلید تسویه با کارت

کردن  خواهنید کرد. بعد از آن به پیغام های کارت خوان عمل نمایید ) کشیدن کارت و وارد سپس مبلغ نسیه فاکتور را روی دستگاه کارتخوان مشاهده

ید بنگاه و مشتری چاپ خواهد نداشته باشد طبق روال معمول دو رس رمز عبور ( سپس منتظر باشید تا نتیجه تراکنش اعالم گردد. اگر مشکلی وجود

عنوان شماره در قسمت تسویه با بانک  شماره آخر کارت مشتری به 4شماره اول و  4تراکنش را دریافت خواهید کرد و سپس  شد و پیغام موفقیت

تراکنش  ایید تا از صحترا مشاهده و تراکنش لغو خواهد شد. حتما رسید چاپ شده را کنترل نم وارد خواهد شد در صورت بروز خطا پیغام خطا

 .اطمینان حاصل نمایید

کنید لذا اگر خواستید  کامپیوتر پیکر بندی شد از آن نمی توانید در حالت قبلی به صورت آزاد استفاده وقتی دستگاه کارت خوان شما برای اتصال به

 ب روزانه بروید و مبلغ دریافت را با بدهکار کردنپرداخت نماید به قسمت حساب کتا مشتری شما بدون صدور فاکتور مبلغ را توسط کارت خوان

نوع کارت را انتخاب نمایید و سپس کلید دریافت توسط کارت خوان  بانک مزبور ثبت نمایید . بعد از باز شدن ریز پنجره پرداخت مبلغ را وارد کرده و

 .مشابه عملیات تسویه فاکتور در این قسمت نیز انجام شود را فشار دهید تا

خواهد بود  برلیان تماس حاصل نمایید. در هر صورت مالک پرداخت رسید چاپ شده توسط کارت خوان رت بروز مشکل با خدمات پشتیبانیدر صو

 .داشت آن را دستی اصالح نمایید و اگر مشکلی در ارسال و دریافت اطالعات در قسمت تسویه فاکتور وجود

را ناموفق فرض می  جوابی از دستگاه کارت خوان دریافت نکند پیغام خطای نامشخص داده و تراکنش ثانیه 60توجه کنید : نرم افزار برلیان اگر ظرف 

تراکنش صرف شده و در نهایت تراکنش انجام شود در این صورت کاربر بایستی به  کند ولی ممکن است ارتباط کند بوده و مدت زمان بیشتری برای

 .وارد نماید کارت مشتری را دستی در قسمت تسویه فاکتور شماره آخر شماره 4شماره اول و  4دستی  صورت

 

  برای کاربران "حساب کتاب روز جاری دسترسی داشته باشد فقط به"اضافه شدن حق دسترسی 

اند نمی تو ، کاربر فقط به ریز حساب کتاب روزانه روز جاری دسترسی داشته و بقیه روزها را با روشن شدن این تیک در پنجره حقوق دسترسی

 .مشاهده یا ویا ویرایش نماید

 

 اطالعاتی تا حد ممکن با زدن کنترل سالمت بانک اطالعاتی در قسمت  اضافه شدن کاهش حجم بانک



  بازسازی اطالعات

تا حجم بانک بزنید  پنجره فعالیت های انجام شده کاربران مورد حذف کل رکوردها را در صورت عدم نیاز بهتر است قبل از استفاده از این مورد در

  .اطالعاتی شما به حداقل برسد

  سایت سفارش اینترنتی اضافه شدن موارد زیر در قسمت تنظیمات

کار ندارد می تواند  . اگر مشتری یا عامل توزیع نیازی به ثبت شرح تیتر فاکتور درابتدای "احضار شود  هنگام سفارش جدید پنجره انتخاب کاال"تیک 

 .ثبت تیتر سفارش مستقیما به قسمت انتخاب کاال منتقل شود تا هنگام سفارش جدید بدون نمایش صفحه این تیک را روشن نماید

را تعیین نماید .  کاال می باشد. کاربر می تواند تعداد دلخواه 10سفارش : این عدد به صورت پیش فرض  تعداد کاالی نمایش داده شده در صفحه ثبت

 .تاثیر خواهد داشت اد در مدت زمان نمایش صفحهتوجه نمایید تعیین تعداد بسیار زی

 

سفارش گیری 

 اینترنتی

  سایت سفارش اینترنتی

به سایت با زدن کلید مشتری سفارش بعدی را برای مشتری  عامل توزیع بعد از اتمام سفارش برای یک مشتری می تواند بدون خروج و ورود مجدد

 بعدی انجام دهد

داده نشده و همان صفحه قبلی کاالی انتخاب شده نمایش داده  یی انتخاب شده باشد لیست کاالها از اول نمایشاگر قبال کاال هنگام ثبت سفارش

 خواهد شد

 

سفارش گیری 

 اینترنتی

 

27/09/1392 

 

  رفع مشکل مشاهده پیغام خطا التین در آخرین افزایش امکانات

 مشکلی در کارکرد نرم افزار ایجاد نمی کرد ( حذف شد .در آخرین افزایش پیغام التینی مشاهده می شد ) هیچگونه 

 

 

26/09/1392 
 

   اضافه شدن امکان ارسال فایل ) اطالعات ، پیغام خطا و ... ( در پنجره سپاس نرم افزار

ا متن وارد شده به کلوپ ارسال شده و منبعد می توانید در این پنجره کلید بازیابی فایل را زده و فایل مورد نظر را به سپاس الصاق نمایید تا همراه ب

 کنید :بررسی الزم انجام گردد.دو کلید زیر نیز جهت الصاق فایل های خاص تعبیه شده که از آنها نیز می توانید برای راحتی کار بیشتر استفاده 

را  print screen=prt srnدارد بالفاصله کلید  الصاق تصویر خطا : هنگامی که پیغام خطایی در نرم افزار مشاهده می کنید که احتیاج به بررسی -1

و بالفاصله کلید   ctrl+alt+f10فشار دهید تا تصویر صفحه مانیتور شما به حافظه موقت ویندوز منتقل شود. سپس پنجره سپاس را احضار نمایید 

ذخیره کرده ، بعد از وارد کردن متن سوال خود کلید افزار تصویر موجود در حافظه موقت را به صورت فایل   الصاق تصویر خطا را فشار دهید. نرم

 ارسال را بزنید. 

زار الصاق اطالعات : در صورتی که نیاز به بررسی اطالعات جهت بررسی مشکل پیش آمده باشد می توانید این کلید را بزنید. دراین صورت نرم اف -2

 رده کرده و به متن وارد شما به کلوپ ارسال می نماید.پشتیبانی گرفته و سپس فش sepasاطالعات دوره جاری را در فولدر 

 

رفع مشکل عدم مشاهده آیکون خروج در پنجره ریز مشخصات طرف حساب ها بعد از نصب افزایش مورخه 

2013/8/12-1392/09/21 

 

در  1392/09/21-2013/8/12بعد از نصب افزایش مورخه   database problem 1رفع مشکل 

 استفاده کرده بودند saاز کاربر  sqlی اتصال به سیستمهایی که برا

 

   رفع مشکل عدم ارسال سپاس از درون نرم افزار

  انتقال کلیدهای حذف شمارش های انبار گردانی از قسمت پایین صفحه به منوی کلیک راست روی جدول

   روج کاالدر گزارش پرونده خ "فقط فروش های زیر قیمت روز خرید درج گردد"اضافه شدن تیک 



    در گزارشات پرونده ورود و خروج کاال "مالیات بر ارزش افزوده جدا محاسبه شود"اضافه شدن تیک 

  در پنجره تنظیمات اشانیتون "اشانتون غیر فعال گردد"اضافه شدن تیک 

شند که بعد از روشن شدن دوباره این تیک با روشن شدن این تیک عملیات درج اشانیتون غیر فعال خواهد شد. کاربران بایستی توجه داشته با

 فاکتورهای قبلی را تیک زده باشند تا هنگام مشاهده آنها اشانیتون در آنها درج نشود.

 امکان اشانتیون

 

17/09/1392 
 

اضافه شدن امکان جستجوی پیشرفته در قسمت اعالم سپاس جدید در نرم افزار سیستم حسابداری برلیان 

90  

خواهید مشکلی را اعالم نمایید بهتر است قبل از درج سپاس جدید در سپاس های قبلی جستجو انجام دهید ممکن است قبل از شما  هنگامی که می

کلمه را وارد نمایید و کلید انجام شود  3مشتریان دیگر نیز به این مشکل برخورده و راه حل آن در سپاس درج شده باشد. در قسمت جستجو حداکثر 

کلمه وارد شده وجود  3گر اتصال اینترنتی شما برقرار باشد سایت کلوپ اینترنتی برلیان باز شده و سپاس هایی که در متن توضیحات آنها هر را بزنید. ا

 داشته باشند نمایش داده خواهند شد. بعد از بررسی پنجره اینترنت را ببندید و در نرم افزار برلیان به کار خود ادامه دهید.

 

  مکان جستجوی پیشرفته در قسمت اعمال فیلتر سپاس کلوپاضافه شدن ا

کلمه وارد شده را داشته باشند  3کلمه را برای جستجو وارد نمایید. تمامی سپاس هایی که هر  3در قسمت اعمال فیلتر کلوپ می توانید حداکثر 

 نمایش داده خواهند شد.

 

 سه ورود و خروج کاالها اضافه شد در گزارشات مقای "مالیات ارزش افزوده جدا درج شود"تیک 

اهد ستون مالیات در این گزارشات اضافه شده و با روشن شدن تیک فوق مبلغ مالیات ارزش افزوده از مبلغ مالیات کل کسر و در این ستون درج خو

 شد.

 

در منوی کلیک راست  "ارسال مجدد کلیه اطالعات به سایت سفارش گیری اینترنتی"اضافه شدن کلید 

     خصات طرف حساب ها و کاالهامش

این کلید ها جهت ارسال مجدد کلیه اطالعات طرف حساب ها یا کاالها تعبیه شدند. ممکن است گاهی اوقات برخی از اطالعات به علت مشکالت 

از بروز بودن اطالعات  اتصال اینترنتی و یا مشکالت سیستمی به صورت ناقص به سایت سفارش گیری منتقل شوند. در این صورت برای اطمینان

 سایت سفارش گیری اینترنتی می توانید از این کلیدها استفاده نمایید. فقط اطالعات کاالهای و طرف حساب های مشخص شده بروز آوری خواهند

 شد.

سفارش گیری 

 اینترنتی

    اضافه شدن امکان مشاهده صورت حساب مالی برای مشتری در سایت سفارش گیری اینترنتی

 عد مشتریان شما می توانند صورت حساب مالی عملکردهای خود با شما را در سایت سفارش گیری مشاهده نمایند.منب

درقسمت مشخصات طرف حساب ها تیکی به این عنوان اضافه شده است. اگر سرویس سایت سفارش گیری اینترنتی برلیان را خریداری کرده اید می 

دارید در سایت سفارش گیری صورت حساب مالی خود را مشاهده نمایند این تیک را روشن نمایید. اگر  توانید برای طرف حساب هایی که تمایل

تمایل دارید تمامی طرف حساب هایی که اسامی آنها به سایت منتقل شده است بتوانند صورت حساب خود را مشاهده نمایند ابتدا تیک یک طرف 

 ا بزنید تا تیک تمامی طرف حساب های مشابه نیز روشن شود.حساب را روشن و ثبت نمایید و سپس کلید همه ر

ل مورد بالفاصله این تغییرات در حساب شما در سایت اعمال شده و مشتریان شما منبعد بعد از ورود به سایت در منو به جای مورد مشتریان غیر فعا

یان از کلید صورت حساب برای این کار استفاده کنید و صورت صورت حساب را خواهند دید. شما نیز می توانید در سایت در قسمت ویرایش مشتر

 حساب مشتریان خود را در مشاهده کنید ) در هر محلی که دسترسی به اینترنت دارید ( 

 نحوه کار مشاهده صورت حساب بدین صورت خواهد بود :

 ی شما از طریق سایت ارسال می گردد.(مشتری کلید صورت حساب را فشار می دهد ) درخواست صورت حساب به کامپیوتر مرکز -1

 بالفاصله کامپیوتر دفتر مرکزی اطالعات صورت حساب را آماده و به سایت ارسال می کند  -2

 مشتری صورت حساب خود را مشاهده نموده و در صورت نیاز می تواند آن را چاپ نیز بکند. -3

ایستی یکی از موارد ارسال مانده کاالها و یا مانده طرف حساب ها در قسمت تنظمیات توجه کنید : برای اینکه این امکان آغاز به کار کند حتما ب

سفارش گیری 

 اینترنتی



  سفارشگیری فعال شده باشد ) زمان برای ارسال اطالعات مشخص شده باشد (

  اضافه شدن امکان پشتیبانی گیری اتوماتیک توسط نرم افزار

دقیقه روی مخزن قابل حمل  10بان گیری اتوماتیک را به دقیقه تعیین نمایید برنامه به عنوان مثال هر در قسمت تنظیمات عمومی اگر مقدار پشتی

خواهد پشتیبان خواهد گرفت. این کار روی ایستگاه های کاری انجام نخواهد شد. اگر کاربر در حال ورود و ویرایش اطالعات باشد این کار انجام ن

 افزار مادر اجرا شده و کاربر با ایستگاه مادر کار نکند بسیار مناسب خواهد بود(شد. ) در نسخه های شبکه اگر نرم 

 

  اضافه شدن امکان نصب چند نرم افزار برلیان با امکانات مختلف روی یک سیستم

کنند . به عنوان مثال کاربر  منبعد کاربران می توانند روی یک سیستم کامپیوتری ، چند نرم افزار با کدهای مختلف با یک سریال یا چند سریال نصب

قبال وقتی یک نرم می تواند روی مسیر دلخواه نرم افزار برلیان پایه مالی و روی مسیر دیگری نرم افزار برلیان پایه مالی کاالیی با امکان ارز نصب کند. 

نرم افزار نصب شده تبعیت می کردند و امکان  افزار با سریال مشخص روی یک سیستم کامپیوتری نصب می شد کلیه نرم افزارهای مشابه از کد های

با دو سریال مختلف  90نصب یک سریال با امکانات مختلف وجود نداشت. همچنین به عنوان مثال امکان نصب دو نرم افزار سیستم حسابداری برلیان 

د که اگر بخواهند چند قفل روی یک سیستم نصب روی یک سیستم وجود نداشت که منبعد امکان پذیر است. البته کاربران بایستی توجه داشته باشن

  نمایند حتما در قسمت تنظمیات عمومی نرم افزارها تعداد قفل های نصب شده را به تعداد مربوطه تغییر دهند.

 

  اضافه شدن امکان حذف در پنجره انبار گردانی

ی یکی از شمارش های ) اول تا سوم ( و انبار انتخاب شده ( و حذف در این پنجره دو کلید حذف شمارش این انبار ) برای حذف اعداد انبار گردان

  کلیه شمارش ها ) کلیه شمارش های کلیه انبارها ( اضافه شد .

 

 اضافه شدن امکان تعیین نوع و ضریب تبدیل ارزی برای قیمت اولیه کاالها 

ی برای قیمت اولیه کاال مشخص شد. کاربر می تواند قیمت اولیه کاال را نوع ارز و ضریب تبدیل ارز  در قسمت تعیین مشخصات کاالها ، امکان تعیین

اگر روش تعیین قیمت کاال بر اساس پیش فرض نرم افزار ) آخرین قیمت خرید ( باشد آخرین قیمت   با ارز فرعی مشخص نماید. هنگام بستن دوره

یمت اولیه کاال در دوره جدید در نظر گرفته خواهد شد. در گزارشات نیز فیلتر خرید قیمت ارز فرعی کاال به همراه نوع و ضریب تبدیل آن به عنوان ق

 نوع ارز برای تعیین قیمت اولیه کاالها قابل اعمال خواهد بود.

 

 کد ارز 

 اضافه شدن امکان متروکه کردن کاالهای گردش ندار

مشخص کنید  2این کار را انجام دهید . به عنوان مثال اگر تعداد ماه را در قسمت تنظیمات پنجره ویرایش کاالها می توانید با مشخص کردن تعداد ماه 

ماه اخیر هیچ سند ورود و خروج و مابین انباری برای آنها ثبت نشده باشد تبدیل به نوع  2( نرم افرار کلیه کاالهایی که در 12و  1) عددی مابین 

 متروکه خواهد کرد.
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 (  ) در پنجره تنظیمات منوی سپاس "رم افزار به صورت اتوماتیک بروز شودن"اضافه شدن تیک 

با روشن کردن این تیک اگر عضو کلوپ برلیان هستید و مشخصات ورود به کلوپ را در تنظیمات منوی سپاس وارد کرده اید نرم افزار به صورت 

 واهد کرد. مراحل این کار به صورت زیر می باشد :اتوماتیک آخرین افزایش را از روی کلوپ برلیان برداشت کرده و نصب خ

موجود است اجرا خواهد شد. نرم افزار فوق ، بعد از کنترل مقادیر الزم  iconکه در فولدر  basupg.exe، نرم افزار  90بعد از اجرای نرم افزار  -1

( جدیدتر باشد افزایش کامل نرم bas90.exeایی نرم افزار )در صورتی که تاریخ آخرین افزایش از تاریخ فایل اجر  جهت ورود به کلوپ برلیان ،

مگابابت ( را از روی کلوپ برداشت خواهد کرد . این کار پشت صحنه انجام خواهد شد و خللی در کار کاربر ایجاد نمی کند. این  20افزار ) حدود 

در فولدر اصلی نرم  updateذخیره خواهد شد. سپس فولدر  90لیان برای نسخه فارسی نرم افزار در فولدر نرم افزار بر bas90_0.zipفایل با نام 

 (.unzip)افزار ایجاد خواهد شد و محتویات فایل برداشت شده درون این فولدر باز خواهد شد.

 ایجاد خواهد شد. updateدر فولدر  uppdateok.datپس از باز شدن فایل ها اگر خطایی هنگام کار پیش نیاید فایل 

 در منوی سرویس ها قابل مشاهده خواهد بود : "فعالیت های انجام شده توسط نرم افزار"ی پروسه فوق دو پیغام زیر در هنگام اجرا

 کنترل تاریخ آخرین افزایش نرم افزار

 آخرین افزایش نرم افزار برداشت شده و آماده نصب می باشد

 



شته باشد نرم افزار متوجه خواهد شد که آخرین افزایش برداشت شده و به وجود دا update\updaeok.datهنگام اجرای نرم افزار اگر فایل  -2

 کاربر پیغام خواهد داد که آخرین افزایش نصب شود یا نه ؟ در صورتی که کاربر جواب بلی را انتخاب کند مراحل زیر انجام خواهد شد:

 بسته خواهد شد. 90نرم افزار  -الف 

سخه پشتیبانی تمامی دوره های مالی در این فولدر گرفته خواهد شد تا اگر هنگام نصب افزایش مشکلی ایجاد خواهد شد و ن upgbakفولدر  -ب 

 پیش آمد خدمات پشتیبانی برلیان بتواند به آخرین نسخه اطالعات دسترسی داشته باشد.

مجددا با  90پاک شده و نرم افزار  update\updateok,datروی نسخه فعلی کپی شده و فایل  updateتمامی فایل های موجود در فولدر  -پ

 روایت جدید اجرا خواهد شد.

مان قابل توجه دارندگان نسخه شبکه : قاعدتا فقط یکی از سیستم های شما بایستی به سیستم کلوپ متصل باشد و برداشت آخرین افزایش فقط روی ه

را روی سایر ایستگاه های کاری نیز کپی نمایید تا روایت تمامی  updateسیستم انجام خواهد شد. بعد از برداشت بایستی حتما محتویات فولدز 

 ایستگاه های کاری یکسان گردد.

نی برلیان توجه کنید : این پروسه ممکن است کمی طول بکشد تا اجرای مجدد نرم افزار صبر نمایید و اگر نرم افزار مجددا اجرا نشد با خدمات پشتیبا

 تماس حاصل نمایید.

 فکیک پیام های سپاس برای کاربران در نسخه شبکهاضافه شدن ت

اهند منبعد هر کاربری که سپاس ارسال نماید پیغام بررسی سپاس فقط برای آن کاربر دیده خواهد شد و بقیه کاربران پیغام سپاس بررسی نشده نخو

 گرفت.

 کد شبکه

 در سرویس جستجو "اعداد اعشاری قابل جستجو باشند"اضافه شدن تیک 

رقم جداکننده دارند. با روشن کردن این تیک اعداد اعشاری را می  3لت عادی اعداد وارد شده جهت جستجو به صورت غیر اعشاری بوده و  در حا

 توانید وارد کنید و جستجو نمایید. این تیک به صورت پیش فرض در قسمت جستجو ریز اجناس بسته بندی روشن خواهد بود.

 

 های ویژه یک طرف حساباضافه شدن امکان تعیین کاال

یش اگر مشتریان شما همیشه کاالهای خاصی را از شما خریداری می کنند و هنگام فاکتور زنی تمایل دارید فقط اسامی کاالهای هر طرف حساب نما

کاالهای طرف حساب را داده شود از این امکان می توانید استفاده کنید. ابتدا در قسمت مشخصات طرف حساب ها ) در حالت غیر جدولی ( کلید 

انتخاب کنید ) رنگ کاال سبز رنگ خواهد شد( سپس در پنجره  enterبزنید . لیست کاالها نمایش داده خواهد شد. کاالهای طرف حساب را با کلید 

عد هنگام صدور را روشن نمایید. منب "فقط کاالهای انتخاب شده برای طرف حساب نمایش داده شود"انتخاب کاالها در قسمت تنظمیات تیک 

فاکتورهای خرید و فروش در صورتی که برای طرف حساب کاالهای خاصی را انتخاب کرده باشید فقط آن اسامی نمایش داده خواهد شد و برای 

 طرف حساب هایی که اسامی کاال انتخاب نکرده باشید مثل سابق کلیه کاالها نمایش داده خواهد شد. 

 

 ستم سپاس و سفارش اینترنتیاضافه شدن وضعیت فعال بودن سی

سفارش "و در صورت فعال بودن برداشت اتوماتیک سفارش های اینترنتی کلمه  "سپاس"منبعد در صورت فعال بودن برداشت اتوماتیک سپاس کلمه 

 جهت اطالع کاربر در قسمت نام پنجره اصلی درج خواهد شد "گیری

 

 ف حسابها در سایت سفارش گیری اینترنتیاضافه شدن امکان نمایش موجودی کاالها و مانده طر

ثانیه سیستم  5را وارد نمایید هر  5درقسمت تنظیمات سفارش گیری اینترنتی زمان مورد نیاز بر حسب ثانیه را وارد نمایید. به عنوان مثال اگر عدد 

فارش گیری منتقل و بروزآوری خواهد کرد. موجودی موجودی کاالهایی)و یا مانده طرف حسابها ( را که در سیستم اصلی تغییر کرده است به سایت س

 کاالها و مانده طرف حسابها را مدیر سایت و یا عوامل توزیع هنگام سفارش گیری می توانند مشاهده نمایند.

سفارشگیری 

 اینترنتی

  اضافه شدن فیلتر محدودیت کد کاال در تمامی گزارشات کاالیی

 (   ) در تنظیمات پنجره انتخاب کاالها  "تجو بر اساس نام انجام گیرددر فاکتورهای خرید جس"اضافه شدن تیک 

شته با روشن شدن این تیک جستجو کاالها در فاکتورهای خرید بر اساس نام انجام خواهد شد حتی اگر جستجو کاالها به صورت کلی روی کد قرار دا

 باشد . 

 

 (   ) در پنجره جستجوی جداول  "گردددر حالت درون ، جستجوی پیشرفته اعمال "اضافه شدن تیک 

کلمات وارد شده به صورت مجزا در نظر گرفته شده و مواردی پیدا  "درون"این تیک به صورت پیش فرض روشن می باشد . در حالت جستجوی 

 کلمه (  3ر کلمه درون آن متن وجود داشته باشند همانند جستجوی پیشرفته طرف حساب ها و کاالها ) حداکث 3خواهد شد که هر 
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اضافه شدن ستون درصد قیمتی در گزارشات مقایسه ورود و خروج کاالها و مقایسه خرید و فروش به طرف 

 حسابها

 این ستون نشاندهنده % قیمت درج شده از کل قیمت گزارش خواهد بود.

 

 (  ) در پنجره سرویس ها اضافه شدن سرویس انبار گردانی

 سرویس شما می توانید بعد از شمارش انبار خود ) پایان سال ( اعداد شمارش شده را وارد کرده و مغایرت ها در گزارش مربوطه اخذ نمایید.در این 

 در این سرویس می توانید سه شمارش مختلف را وارد نمایید. شمارش برای هر انبار به صورت جداگانه بایستی وارد شود. 

یش فرض اسامی کاالها گنجانده نشده و می توانید فقط اسامی کاالهای موجود را از لیست کاالها انتخاب و موجودی آنها را در این پنجره به صورت پ

یست درج شده و وارد نمایید. در عین حال اگر تمایل داشته باشید می توانید از گزینه نمایش تمامی اسامی کاالها استفاده نمایید تا اسامی کاالها در ل

 آنها را فقط وارد نمایید. البته نرم افزار فقط موجودی کاالها را ثبت خواهد کرد. موجودی

جام شده و در قسمت گزارشگیری نیز می توانید لیست کاالها را همراه با موجودی در یک انبار یا از یک انبار تا انبار دیگر همراه با شمارش های ان

ت های نیز می توانید برای مشاهده فقط کاالها مغایرت دار استفاده نمایید. اگر شمارش دوم و سوم را مغایرت ها مالحظه نمایید. از فیلتر فقط مغایر

 انجام نداده اید حتما تیک نمایش این ستون ها را غیر فعال نمایید تا مغایرت آنها لحاظ نگردد.

 

 کد شبکه  تنظیمات مربوط به نسخه شبکه به پنجره تعیین ایستگاه مادر منتقل شد
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  ) در پنجره تنظیمات حساب کتاب (  "بعد از ثبت حساب کتاب تیک خورده شود"اضافه شدن تیک 

اضافه شدن امکان انتخاب غیر منظم اسامی طرف حسابها و استفاده از فیلتر مربوطه در گزارشات اسامی 

  طرف حساب و چاپ پاکت نامه
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 ) در سرویس جستجوی سریال کاال (  مکان جستجوی سریال حرفی در دوره گذشتهاضافه شدن ا

 قبال فقط سریال عددی در دوره گذشته قابل جستجو بود امکان جستجوی سریال حرفی نیز اضافه شد 

 کد سریال کاال

 اضافه شدن امکان رنگی کردن نام کاال در پنجره انتخاب کاالها

 را در نام کاال درج نمایید نام کاال در پنجره انتخاب کاالها رنگی خواهد شد. &&ب ها اگر دو حرف همانند پنجره انتخاب طرف حسا

 

 در گزارش کنترل چرخه سفارشات  "اقالم مرجوعی مرتبط نیز درج شود"اضافه شدن تیک 

روشن کند و مرجوعی خرید برای حواله های  در تنظیمات پنجره ورود کاال را "مرجوعی فروش با فاکتورهای فروش کنترل شود "اگر کاربر تیک 

صادره در چرخه سفارشات صادر کند ) یعنی شماره مرجوعی این اسناد با شماره سند حواله های خروج یکسان باشد ( در گزارش کنترل چرخه 

دلیل عدم وجود کنترل مرجوعی  سفارشات فروش مقادیر مرجوع شده از مقادیر تحویل شده کسر خواهد شد. این تیک در چرخه سفارشات خرید به

 کار نمی کند 

 

 کد تولید عملکرد عینا مانند پنجره های دیگر می باشد  اضافه شدن امکان تیک عملیات در پنجره ثبت تولید

 اضافه شدن فیلد سریال در جزئیات چاپ فاکتور

ه و می توان آن را در چاپ فاکتور به صورت یک ستون جداگانه این فیلد در صورتی که برای هر کاال فقط یک سریال حرفی وارد بشود کاربرد داشت

 

 کد سریال کاال 



ها در نظرگرفت. در صورتی که کاربر بخواهد از این فیلد استفاده کند بایستی تیک چاپ سریال ها در فاکتورها را در قسمت تنظیمات سریال کاال

 خاموش نماید تا سریال ها زیر نام فاکتورها چاپ نشوند.

 افه شدن گزارش فصلی خرید و فروش برای مالیات بر ارزش افزودهاض

و با قید پارانتز درج  xدر این گزارش با توجه به فیلترهای اعمال شده خرید وفروش درج خواهد شد. اقالم مرجوعی در هر گزارش نیز با عالمت 

  میگردد .

خصات قانونی خود را ارائه نکرده است ) نرم افزار فیلد کد اقتصادی را به لحاظ پر نوع امتناع برای فروش هایی می باشد که خریدار کد اقتصادی و مش

 یا خالی بودن برای این مسئله کنترل خواهد کرد ( 

تفاده کاربران بایستی توجه کنند جهت ارائه گزارش به دارایی هیچ فیلتری نباید روشن باشد و بهتر است از کلید پیش فرض قبل از گزارش گیری اس

د تا از آخرین مایند و اعداد این گزارش را با سایر گزارش ها مقایسه نمایند. ) اطالعیه کلوپ برلیان قبل از ارائه گزارش به دارایی حتما مطالعه گردن

 بروز آوری نرم افزار در این مورد مطلع گردید ( 

 

 یمات خروج کاالدر پنجره تنظ "مانده کل قابل تسویه فقط با مانده از قبل "اضافه شدن تیک 

فیلد مانده کل قابل تسویه به صورت پیش فرض نشاندهنده مانده نهایی طرف حساب ) مانده قبلی و جمع فاکتور فعلی (  90در نگارش های جدید 

شن می می باشد. جهت حفظ سازگاری با نگارش های قبلی مشتریانی که می خواهند این فیلد فقط وقتی تیک نمایش مانده قبلی طرف حساب رو

مول شود مانده نهایی را نشان دهد این تیک اضافه شده است تا با روشن کردن آن مانند نگارش های قبلی شود. ولی بهتر است به جای این کار فر

ا مشتری که مناسب قرار داده شود تا در صورتی که مشتری مانده قبلی نداشت این فیلدها به صورت کلی همراه با نوشته قبلشان نمایش داده نشوند ت

 فاکتور را دریافت می کند دجار سوءتفاهم نشود.

 

 در پنجره فعالیت های ثبت شده کاربران "فعالیت های کاربران ثبت نشود"اضافه شدن تیک 

ه و حجم در سیستم هایی که کاربر نداشته و نیازی به مشاهده سابقه فعالیتهای انجام شده نیست اگر این تیک روشن شود این رکوردها ثبت نشد

 اطالعات با رشد کمتری انجام خواهد گرفت.
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 در پنجره انتخاب طرف حساب  "مانده حساب های بانکی رقم وصول شده را نشان دهد"اضافه شدن تیک 

یات /درجریان وصول /وصول نحوه کار : با روشن شدن تیک مانده وصول شده بانک ها در پنجره انتخاب طرف حساب ها به جای مانده کلیه عمل

را شده / برگشتی نمایش داده خواهد شد . مشتریانی که دارای اطالعات هستند بایستی بعد از روشن کردن این تیک بازسازی مانده طرف حساب ها 

 بزنند 

 

 اضافه شدن امکان تعریف گروه کاالها و درج گروهی کاالها در فاکتورهای فروش

ات اولیه ابتدا نام سرگروه کاالها را مشخص کرده و سپس نام کاالهای اعضا گروه همراه با انبار تعداد کلی و جزیی و نحوه کار : در منوی اطالع

نام سرگروه، توضیح مشخص می گردد. سپس کاربر می تواند در کلیک راست ریز فاکتورهای فروش اسامی سرگروه ها را احضار و بعد از انتخاب 

 خواهد شد.مشخصات درج شده در فاکتور فروش درج  تمامی کاالهای آن گروه با

 

  همانند گزارش پیگیری سفارش فروش در همان گزارش اضافه شدن گزارش پیگیری سفارش خرید

  در گزارش دفتر روزنامه "وصولی چک ها "اضافه شدن فیلتر 

  اضافه شدن ستون قیمت واحد میانگین در گزارش مقایسه ورود و خروج کاال

در تنظیمات پنجره انتخاب  "در آخرین خرید و فروش ها ضریب ارز روز استفاده شود "شدن تیک  اضافه

 اسامی کاال 

 کاربرد: با روش کردن این تیک به جای ضریب وارد شده در فاکتورها آخرین ضریب ارز فرعی استفاده خواهد شد.

 

 کد ارز 

در گزارشات ماتریس های ماهیانه خرید و  "دتخفیفات و اضافات فاکتورها محاسبه شو"اضافه شدن تیک 

 فروش

 



ت تاثبیری توجه کنید در صورتی که از فیلترهایی مانند نام کاال که مرتبط به کاالها هستند استفاده کنید این فیلترها در محاسبه تخفیفات و اضافا

 نخواهند داشت .

  انتخاب کاالهاپیش فاکتور در پنجره  7سفارش خرید و آخرین  7اضافه شدن آخرین 

 ) در منوی کلیک راست ریز پنجره فاکتورهای فروش (اضافه شدن امکان کنترل کاالهای تحویلی توسط انباردار 

 کاربرد: این امکان برای کنترل کاالهایی که قابل شمارش هستند و دارای بارکد هستند طراحی شده است.

وی بارکد کاالهای آماده شده برای تحویل نشانه برود . پس از برداشت بارکد هر کاال ، اگر کاالی نحوه کار : پس از ورود به این پنجره کاربر بایستی ر

مشخص شده جزء کاالهای فروخته شده نباشد سیستم آن را نخواهد پذیرفت و در صورتی که جزء کاالهای فروخته شده باشد ابتدا یک عدد و 

عدد اضافه خواهد شد و بالفاصله بعد از رسیدن به تعداد فروخته شده کاالی مودر نظر به  دروصورت انتخاب مجدد تعداد کاالی انتخاب شده یک

 رنگ سبز درخواهد آمد . قبل از کامل شدن تعداد کاالی فروخته شده رنگ کاال زرد خواهد بود.

رنگ سبز باشند نرم افزار مجددا کلیه کاالهای بعد از مشخص شدن کاالهای تحویلی هنگام بستن پنجره تحویل کاالها در صورتی که تمامی کاالها به 

ی را حل فروخته شده را با کاالهای تحویلی مقایسه کرده و اگر اختالفی مشاهده نماید پیغام هشدار خواهد دادو کاربر بایستی مشکل کاالهای تحویل

 نماید.

را پاک نماید با زدن کلید حذف یک عدد از تعداد تحویلی کم در صورتی که اشتباهی در کاالهای تحویلی پیش آمده باشد کاربر می تواند کاالی 

می تواند خواهد شد تا در نهایت کاال به صورت کلی از لیست حذف گردد.کاالی ثبت شده قابل تعویض به کاالی دیگر نبوده و تعداد کاالها را کاربر ن

 ویرایش نماید . 

 

  برای دفترچه تلفن 22اضافه شدن حق دسترسی 

 "تیک پیامک های ارسال شده قابل حذف باشند"دن اضافه ش

 با روشن شدن این تیک کاربر می تواند پیامک های ارسال شده را به صورت تکی یا انتخابی حذف نماید

 

 کد پیامک

 (packing listاضافه شدن امکان ایجاد یک سری رکورد مشابه در ریز بسته بندی اجناس )

 از شدن ریز اجناس بسته بندی سه فیلد در اختیار مشتری قرار می گیرد :هنگام صدور فاکتور خرید بعد از ب

 فیلد تعداد کلی ) تعداد رکوردی که بایستی ایجاد شود بایستی در این فیلد وارد شود(

 فیلد تعداد ) تعداد هر رکورد چقدر باید باشد ( 

 توضیح ) متنی که در رکورد بایستی درج شود ( 

با متن  40رکورد با مقدار  50در این حالت بعد از زدن کلید ایجاد شود        ژرسه  متن :   40تعداد )کیلو( :       50  طاقه( :تعداد کلی)        مثال

 ژرسه ایجاد خواهد شد.

 

 

کد ریز اجناس 

 بسته بندی 

  

 اضافه شدن امکان انتخاب در پنجره ارسال پیامک و حذف موارد انتخاب شده 

 انند پنجرهای دیگر مانند خروج می باشد .عملکرد انتخاب هم

 

 کد پیامک
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 ) سیستم پشتیبانی اینترنتی سریع (    اضافه شدن زیر منوی سپاس در منوی توضیح

تباط اینترنتی داشته باشند در هر کاربرد : کاربران می توانند با ورود به این منو و وارد کردن تنظیمات ورود به کلوپ اینترنتی برلیان در صورتی که ار

پنجره سپاس را احضار و سوال خود را یادداشت و کلید ارسال را بزنند . در مدت  CTRL+ALT+F10پنجره ای از نرم افزار با فشردن کلید 

بعد از حل مشکل نحوه حل آن کوتاهی جواب توسط کارشناسان دفتر مرکزی ارسال شده و در پنجره سپاس قابل مشاهده خواهد بود. کاربران بایستی 

رنتی برلیان را ارزیابی کرده و موضوع را ببندند. سابقه تمامی موضوعات مطرح شده کاربر در نرم افزار باقی خواهد ماند و این موضوعات در کلوپ اینت

 نیز قابل مشاهده خواهد بود. البته در کلوپ اسامی کاربران و کارشناسان قابل مشاهده نخواهد بود.

 

   "تیک به جای روز خرید آخرین خرید درج گردد "اضافه شدن 



)این مورد در گزارش به جای ستون روز خرید آخرین خرید آن کاال را درج کرده و جمع کل ستون روز خرید مبلغ موجودی را بر اساس آخرین  

 خرید نمایش خواهد داد . (
حقوق دسترسی اضافه شد و عمکردش مانند تعداد مجاز چاپ فاکتور  )این مورد در  "تعداد مجاز چاپ پیش فاکتور"اضافه شدن 

 می باشد (
 

)این تیک در پنجره تنظیمات پنجره خرید کاالها اضافه "آخرین خرید از هر طرف حساب پیشنهاد گردد"شدن تیک  اضافه

 شد(

 

 ره تنظیمات عمومی اضافه شد()این تیک در پنج "محاسبات کاالیی رقم ارزش افزوده درج نگردد در"اضافه شدن تیک 

وج ، با روشن شدن این تیک در گزارشاتی که مبنای محاسباتی آنان قیمت خرید و فروش کاال می باشد ) مانند کاردکس تفصیلی ، پرونده ورود و خر

 سود ناخالص ( ارقام ارزش افزوده از قیمت خرید وفروش کاالها کم شده و رقم خالص آنان درج خواهد شد

 

ه شدن فیلدهای استان،شهرستان،شهر،کدپستی و شماره ملی برای هر طرف حساب جهت ثبت در اضاف

  فاکتور

فاکتور مالیاتی نرم افزار نیز  2مشخصات فوق جهت درج در فاکتورهای رسمی مالیاتی اضافه شد. این فیلدها در   در پنجره مشخصات طرف حساب ها

 اضافه شد .

 

  )قبال فقط دو مدل عمودی و افقی مالیاتی موجود بود (صورت فیش اضافه شدن فاکتور مالیاتی به

 )این تیک در پنجره اعالم وضعیت چک ها اضافه شد( "تاریخ وصول نوع کارت قابل تغییر باشد"اضافه شدن تیک 

روز مغایرت در صورت حساب های بانکی متاسفانه هنوز واریز تسویه های کارتی شاپرک در بعضی از مناطق به روز انجام نمی گیرد و این امر باعث ب

 میگردد. اگر کاربری با این مشکل مواجه بود می تواند این تیک را روشن نماید و تاریخ وصول عملیات کارتی را تغییر دهد .

 

  اضافه شدن فیلدهای استان،شهرستان،شهر،کدپستی و شماره ملی برای ثبت در فاکتورهای مالیاتی

ی در قسمت مشخصات شما ) استفاده کننده نرم افزار برلیان ( مشخصات فوق جهت درج در فاکتورهای رسمی مالیاتی اضافه در پنجره تنظیمات عموم

 فاکتور مالیاتی نرم افزار نیز اضافه شد . 2شد. این فیلدها در 

 

 امکان تعریف سطح فروش برای کاال به صورت نامحدود

به بعد را برای هر  7ا کلید سه نقطه در قسمت سطوح فروش را می توانید برای هر کاال زده و از سطح در پنجره ویرایش مشخصات کااله  نحوه کار :

به باال برای هر طرف حساب قیمت سطح فروش مربوطه جهت فروش پیشنهاد خواهد  6کاال مشخص نمایید. هنگام فروش در صورت تعیین سطح 

  شد

 

 و ... (   سب برای سوپرها ، فروشگاهها ، خرازی هاامکان تعریف چند بارکد برای یک کاال ) منا
در فروشگاه هایی که کنترل موجودی انواع یک کاال ) مانند رنگ های مختلف یک کاال ( برایشان اهمیتی ندارد ولی درعین حال از امکان     کاربرد :

  باشدبارکد استفاده می کنند و نمی خواهند لیست کاالهایشان به تفکیک ) مانند رنگ ( 

  نحوه کار :

را روشن می کنید ) توجه کنید بایستی حتما تیک امکانات بارکد و  "امکان تعریف چند کد برای یک کاال  "در تنظمیات پنجره ویرایش کاال ها تیک 

 جستجو بر اساس کد کاال بایستی فعال باشد ( 

 ف می کنید در منوی کلیک راست همان پنجره برای هر کاال بارکدهای مختلف را تعری

 هنگام انتخاب کاال در صورتی که بارکد های وارد شده برای هر کاال را وارد نمایید همان کاال انتخاب خواهد شد.
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حذف زمینه تصویری جهت تسریع اجرای نرم افزار در کامپیوترهایی که کارت گرافیکی ضعیف دارند یا 

  ایستگاه های کاری ضعیف

نرم افزار به فولدر اصلی نرم افزار کپی نمایید منبعد تصاویر نرم افزار و منوی  Datasourceرا از فولدر  nodock.datفایل     د :کاربر

 



 گرافیکی)داشبرد( نمایش داده نخواهد شد.

  توضیح اضافی فیلدی برای هر کاال اضافه شد ) مناسب برای بنگاه های امالک و ماشین و ... (

( بروید . در قسمت تنظیمات موضوعات دلخواه را وارد نمایید مانند CTRL+6)روی هر کاال کلیک کرده و به قسمت توضیح اضافی منو     کاربرد :

د را وارد شماره ماشین ، شماره موتور و .... ( منبعد هنگام ورود به این پنجره این موضوعات نمایش داده شده و کاربر می تواند مقادیر دلخواه خو

 ماید و طبق فرم دلخواه آنها را چاپ نماید .ن
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فیلد وزن در گزارش های لیست فاکتورهای خرید وفروش ، مقایسه خرید و فروش به طرف حساب ها و 

 و مقایسه زمانی خرید و فروش به کاالها اضافه شد.  مقایسه خرید و فروش کاالها

 

کدپورسانت  زن به گزارش محاسبه پورسانت ویزیتور بر اساس سقف فروش اضافه شدفیلد های تعداد کلی ، جزئی و و

 ویزیتور

  امکان انتخاب اسامی کاالها در پنجره ویرایش کاالها و چاپ لیبل بارکد اسامی انتخاب شده

  فیلدهای راس بدهی طرف حساب و تاریخ انقضاء هر کاال در چاپ فاکتور اضافه شد

 )این تیک در گزارش محاسبه پورسانت ویزیتورها اضافه شد( "لحاظ شود تخفیف پای فاکتور"

 با روشن شدن این تیک تخفیفات پای فاکتور نیز در محاسبه پورسانت ویزیتور دخیل خواهد بود.    کاربرد :

کدپورسانت 

 ویزیتور

 در گزارشات تولید کاال اضافه شد ()این تیک در گزارش ریز موارد اولیه مصرف شده  "کاالهای انتخاب شده محصول هستند"

و مواد اولیه مربوط به این محصوالت در   با روشن شدن این تیک کاالی انتخاب شده یا گروه کاالی انتخاب شده محصول فرض شده    کاربرد :

 گزارش درج خواهند شد

 کد تولید

 پنجره خروج کاال اضافه شد ()این تیک در قسمت تنظیمات  "راس بدهی طرف حساب در چاپ فاکتور درج شود"

با روشن شدن این تیک فیلد مربوطه در چاپ فاکتور پر شده و تاریخ راس بدهی طرف حساب را درج خواهد کرد. عملکرد این فیلد مانند     کاربرد :

حساب خواهد بود نه وضع تاریخ  مانده نهایی طرف حساب در چاپ بوده و هنگام چاپ کاربر باید توجه کند که مقدار آن مطابق با وضع فعلی طرف

 صدور فاکتور

 

 1391دی ماه 

  

 )این تیک در قسمت تنظیمات چاپ چک اضافه شد ( "نام بدهکار چاپ نشود"

 با روشن شدن این تیک فقط شرح چک چاپ خواهد شد     کاربرد :

 

  

 1391آذر ماه 

  

)این تیک در قسمت تنظیمات فرمول های تولید اضافه  "شندحواله های ورود نیز در محاسبه قیمت مواد اولیه دخیل با"

 شد(

با روشن شدن این تیک عالوه بر فاکتورهای خرید ، حواله های ورود نیز در محاسبه قیمت مواد اولیه فرمولهای تولید دخیل     کاربرد :

 خواهند بود

 کد تولید

 امکان جابجایی و حذف موارد منوی گرافیکی پنجره تفال حذف شد
 طبق درخواست مشتریان این امکان به دلیل به وجود آوردن مشکل برای کاربران حذف شد.          کاربرد :

 

 )این تیک در قسمت تنظیمات پنجره تفال و پنجره اسامی طرف حساب  "منوی گرافیکی و فال حافظ نمایش داده نشود"



 ها اضافه شد ( 

در پنجره های همیشه باز  escحه فال و منو نمایش داده نخواهد شد و در صورتی که کلید با روشن کردن این تیک صف     کاربرد :     

مانند خروج زده شود فقط آن پنجره بسته خواهد شد. البته به کاربران غیر حرفه ای توصیه می کنیم این تیک را روشن نکنند و اگر 

د از کلید تفال استفاده کنند . این تیک فقط برای کاربران حرفه ای خواستند پنجره های همیشه باز مانند فاکتورهای خروج  را ببندن

 مناسب می باشد که فضای بیشتری برای ویرایش به آنها ارائه می دهد .

 )این تیک درپنجره انتخاب اسامی طرف حساب ها اضافه شد( " مانده طرف حسابها به ارز اصلی نمایش داده شود"

ی مانده طرف حسابهایی که با ارز فرعی با آنها کار می شود ) مانند دالر ( به ارز فرعی نمایش داده می کاربرد :    در سیستم چند ارز

شود ) به دالر ( به درخواست مشتریان امکان نمایش مانده این گونه طرف حساب ها به ارز اصلی نیز با روشن شدن این تیک فراهم 

  شد.) در پنجره انتخاب طرف حساب ها (

 کد ارز

 

  

  1391آبان ماه 

  

 )این تیک در  تنظیمات پنجره خروج کاال اضافه شد( "قبل از ویرایش ، فاکتورهای فروش بروز آوری شوند "

 کاربرد :       اگر کاربران شما مجاز به باز کردن فاکتورهای صادر شده همدیگر هستند و مرتبا این کار را انجام می دهند در حالت عادی

رش کردن فاکتورهای این کار را انجام دهند پیغام اشکال در ثبت اطالعاتی خواهند گرفت. با روشن کردن این تیک همیشه اگر بدون رف

قبل از مشاهده و ویرایش فاکتورهای فروش عمل بروز آوری به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد تا کاربران این پیغام را نگیرند. در 

 می شود حتما از فیلتر فاکتور های فروش استفاده شود تا عمل بروز آوری زمان بر نباشد.صورت روشن کردن این تیک توصیه 

 کد شبکه

 

 )این تیک در قسمت تنظیمات پنجره خروج  اضافه شد( "قبل از چاپ فاکتور ، مانده ها کنترل گردند" 

تور با عدد واقعی در نرم افزار مغایرت دارد. ممکن کاربرد :       گاهی اوقات گزارش شده که اعداد مانده از قبل  طرف حساب در فاک

است به علت مشکالت سیستمی این مشکل پیش آید . اگر این مورد را مشاهده کردید می توانید این تیک را روشن کنید تا قبل از چاپ 

 فاکتور سیستم تمامی اعداد چاپ شده در فاکتور را دوباره محاسبه نماید.

 کد شبکه

 

  تر کد انبار در گزارش صورت حساب مالی کاالییاضافه شدن فیل

  اضافه شدن فیلتر کلمه در نام طرف حساب در گزارشات کاالیی و فاکتوری

  

  1391مهر ماه 

  

 ) این نوع محاسبه برای محاسبه قیمت موارد اولیه در قسمت فرمول های تولید اضافه شد( "فقط آخرین خرید"

قیمت آخرین خرید را لحاظ خواهد کرد.مدل آخرین خرید قبلی به میزان تعداد مورد نیاز آخرین خریدهای  کاربرد :       این مدل فقط

 معادل را محاسبه وقیمت میانگین آنها رامحاسبه می کرد.

 کد تولید

 ش اضافه شد ( ) این دو فیلد در چاپ فاکتور فرو )حواله،فیش،سایر،اینترنتی(  دو فیلد تسویه کارتی و تسویه واریز به حساب

در قسمت طراحی فاکتور اضافه شد. منبعد مبلغ تسویه چکی 1کاربرد :      در فاکتورهای فروش بصورت جداگانه در فایل باال و پایین 

 فقط رقم چک ها را نمایش خواهد داد

 

کاال  )این تیک در قسمت تنظیمات خروج " "نمایش چک های پاس نشده طرف حساب درتیتر فاکتور های خروج"

 (اضافه شد

 

 امکان صدور حواله ورود از روی سفارش خرید
فیلم  کاربرد :       اگر می خواهید از چرخه سفارش ، حواله و فاکتور را در ورود کاال استفاده کنید از این مورد می توانید استفاده کنید .

 مربوطه را برای جزئیات بیشتر مشاهده نمایید

 

 مالی از روی حواله ورودامکان صدور فاکتور خرید 
را برای کاربرد :       اگر می خواهید از چرخه فاکتور مالی خرید و حواله  استفاده کنید از این مورد می توانید استفاده کنید . فیلم مربوطه 

 جزئیات بیشتر مشاهده نمایید

 



  

  1391مرداد ماه 

  

 کد جدید تاریخچه ویرایش و حذف اسناد: )قابل خرید(
کاربرد :      با خرید این سرویس سابقه اسناد ویرایش شده را می توانید مشاهده کنید. مقادیر و شرح قبل از ویرایش تمامی فیلدهای 

 اسناد به شما نمایش داده خواهد شد . چه کاربری در چه زمانی چه مقداری را به چه مقادیری تبدیل کرده است .

 

  

  1391تیرماه 

  

 تیک با دستگاه کارت خوان در خروج کاال تسویه اتوما

کاربرد :  اگر مشتری شما با دستگاه کارت خوان تسویه کرد مبلغ نسیه فاکتور را با یک کلید به حساب جاری متصل به دستگاه کارت 

 . خوان واریز نمایید

ای حساب های جاری مربوطه روشن کاربر بایستی تیک متصل به دستگاه کارت خوان ) ویرایش مشخصات طرف حسابها ( را بر - 1

 نماید.

 در فاکتورهای فروش در صورتی که فاکتور مبلغ نسیه داشته باشد اگر کلید تسویه کارت خوان زده شود :  -2

 اگر فقط یک حساب کارت خوان وجود داشته باشد تسویه با آن حساب جاری با نوع کارت انجام خواهد شد ) مبلغ نسیه (  -الف 

از یک حساب کارت خوان وجود داشته باشد لیست حساب ها باز شده و پس از انتخاب حساب مربوطه عملیات بخش اگر بیش  -ب

 الف انجام خواهد شد .

 

 

 

 (امکان درج فال حافظ در فاکتور ها ) فیلد بیت اول ودوم 
اپ به صورت تصادفی بیت حافظ را در کاربرد :  این دوفیلد در چاپ فاکتور فروش اضافه شده و در صورت درج در فاکتور هنگام چ

 فاکتور شما چاپ خواهد کرد.

 

   امکان صدور حواله مابین انباری اتوماتیک )پخش مویرگی/حواله ماشین(
کاربرد :  اگر مشتری هنگامی که اقدام به صدور حواله خروج برای ماشین تحویل کاال می کند نیاز به صدور حواله مابین انباری اتوماتیک 

نبار مرکزی به ماشین تحویل کاال جهت کنترل موجودی ماشین تحویل کاال داشته باشد این کار با بررسی و اخذ هزینه قابل انجام از ا

 خواهد بود.

 کد انبار

  1391خرداد ماه 

  

 امکان محاسبه و چاپ وزن فاکتور )پخش مویرگی/وزن ماشین(

خواهد  1000ات کاال / وزن بدون واحد است و جمع وزن کاالها در نهایت تقسیم بر کاربرد :   وارد کردن وزن هر کاال در پنجره مشخص

 شد به عنوان مثال اگر وزنها بر اساس کیلو وارد شد وزن فاکتور بر اساس تن محاسبه خواهد شد.

 در کلیک راست هر فاکتور ، وزن هر فاکتور قابل مشاهده خواهد بود 

 قابل درج می باشد. در چاپ فاکتور فیلد وزن فاکتور نیز

 

  و مالی کاالیی اضافه شدن امکان درج فیلدهای آدرس و تلفن طرف حساب در گزارشات صورت حساب مالی

 امکان خرید بانک اطالعاتی تصاویر کاالها ) قابل خرید( 
هنگام صدور فاکتور تصویر کاال را کاربرد :    با خرید این کد می توانید تصاویر گرافیکی کاالها را درون نرم افزار برداشت کرده و 

 .مشاهده و در چاپ فاکتور نیز تصویر کاال را چاپ نمایید

 

  

  1391اردیبهشت ماه 

  

 کد تخفیف درصدی ) قبال یک سطح پیش فرض وجود داشت( سطح تخفیف پیش فرض برای هر کاال 6اضافه شدن 



 کد دو واحد  فاکتور و امکان درج آن در اضافه شدن واحد سنجش واحد کلی کاال

  پشتیبانی می شد ( bmp) قبال فقط فرمت  JPEGامکان استفاده از تصاویر 

  اضافه شدن فیلتر با کلمه در نام کاال در کلیه گزارشات کاالیی

 اضافه شدن تیک محاسبه موجودی کلی بر اساس ضریب درتنظیمات پنجره انتخاب کاال
یل واحد کل به جزء داشته باشد موجودی آن در پنجره انتخاب کاالها بر اساس تعداد جزء تقسیم بر کاربرد :      اگر کاالیی ضریب تبد

 .تعداد کل محاسبه خواهد شد و الگوریتم های باز شدن کارتن و کارتن های ناقص اعمال نخواهد شد

 کد دو واحد

  بین انباریاضافه شدن فیلتر زمانی در حذف حساب کتاب ، ورود ، خروج و حواله های ما

  

  1391فروردین ماه 

  

   Spaceامکان انتخاب و رنگی کردن ردیف در پیش نمایش گزارشات با زدن کلید 

 امکان تعیین قیمت روز و دو ضریب برای ارزهای فرعی هنگام شروع کار نرم افزار
ده و کاربر بعد از وارد کردن قیمت روز ارز فرعی ) مانند کاربرد :     هنگام شروع کار نرم افزار پنجره تعیین قیمت روز ارز فرعی باز ش

قیمت روز دالر ( نرم افزار آخرین خرید های کاالهای مشخص شده توسط کاربر را پیدا کرده و بر اساس قیمت روز ارز فرعی قیمت 

 روز فروش آنها را دوباره محاسبه می کند .

 کد ارز

   امکان چاپ در پنجره فعالیت های ثبت شده

 پیداکردن فاکتورهای صادر نشده ) پیدا کردن شماره فاکتورهای ثبت نشده ( 
ماره کاربرد:        کاربر بایستی روی اولین شماره دسته فاکتور قرار گیرد و این کلید را بزند نرم افزار شماره های جا افتاده تا آخرین ش

ر یک خط نمایش داد نشان داده خواهد شد.از شماره ای که مکان نما روی صادره را اعالم خواهد کرد بدیهی است تعدادی را که بتوان د

عددی با شماره های مورد بررسی داشته باشد بررسی خاتمه  1000آن قرار دارد به بعد جستجو خواهد شد. اگر شماره فاکتوری اختالف 

 می یابد

 

   ااضافه شدن فیلتر همه ، گردش دار، گردش ندار  در گزارش مانده حسابه

  و س کل ) همانند گزارش قبلی (اضافه شدن فیلتر س معین 

 )بعد از گرفتن گزارش نرم افزار سر فصل ها را بر اساس ماهیت طرف حساب ها تجمیع خواهد کرد(

 

 اضافه شدن محاسبه قیمت مواد اولیه فرمول های تولید از آخرین خرید دوره قبل 
وده و تیک نحوه محاسبه روی آخرین خرید باشد و دوره قبلی نیز مشخص شده باشد، اگر قیمت اگر محاسبه قبمت مواد اولیه اتوماتیک ب

  خرید و مانده اولیه در دوره جاری وجود نداشته باشد قیمت آخرین خرید از دوره قبل خوانده خواهد شد

 کد تولید

 

  1390اسفند ماه 

  

   در تنظیمات عمومی "وددر مانده به حروف کلمه صفر نوشته ش" اضافه شدن تیک

  

  1390بهمن ماه 

  

 کد انبار  اضافه شدن جستجوی پیشرفته در قسمت ریز حواله های مابین انباری

توضیح اضافی مشخصات "و  "توضیحات اضافی درون فاکتور کاال ها چاپ شود "اضافه شدن تیک های  

  در تنظیمات فاکتور های خروج "کاال ها چاپ شود

 

  1390 دی ماه

  

 کد تخفیف درصدی . برای تخفیف درصدی روی هر کاال )خرید و فروش( در پنجره مشخصات کاال "همه"اضافه شدن کلید 



 با زدن این کلید کلیه کاالها دارای میزان تخفیف مشخص شده خواهند شد 

 کد انبار اضافه شدن کلید چاپ لیبل بارکد در پنجره حواله مابین انباری 

 


