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  نرم افزاري جامع و كامل مي باشد كه بار نرم افزار ان

مي تواند نيازهاي انبارداري يك آزمايشگاه را برآورده نمايد.عالوه بر آزمايشگاه مراكز 

  .باشند يمتجاري نيز قادر به استفاده از اين نرم افزار 

  قسمت اصلي تشكيل شده است : 3اين نرم افزار از 

  ات ش) گزار3         ) پرونده   2) آماده سازي            1

  كه در منوهاي برنامه گنجانده شده اند .

) آماده سازي : شامل اطالعاتي كلي مربوط به مجموعه استفاده كننده از اين نرم افزار 1

  مي باشد 

  بخش هاي مصرفي و . . . )، ( مانند كاالهاي تعريف شده

  اشد .ونده : شامل ورود كاال،خروج كاالو موجودي كاالها مي ب) پر2

) گزارشات : شامل گزارشات ورود و خروج، آماري و . . . مي باشد .جهت راه اندازي 3

برنامه الزم است تعاريف برنامه از قبل تكميل شده باشند.اين جزوه آموزشي با اين ديد 

  تدوين و در اختيار شما قرار گرفته است.
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  آماده سازي :

  تعريف واحد ها : •

  

يف شده در انبار را مشخص توانيد واحدهاي مختلف كاالهاي تعرت برنامه، ميدر اين قسم

  براي مثال ( كيلوگرم،كيلو،...جزء اين موارد محسوب مي شوند )نمائيد.

جهت اضافه كردن واحد،نام واحد مورد نظر را در قسمت واحد تايپ كرده و با انتخاب 

موردي، روي واحد مورد نظر دكمه اضافه، واحد مورد نظر اضافه مي شود.جهت حذف 

 ،جهت جايگزين كردن واحدي كليك چپ كرده سپس دكمه حذف را انتخاب مي كنيم.

به جاي واحد ديگر،ابتدا روي رديف مورد نظر كليك چپ كرده سپس نام واحد را در 

 ،ترتيب واحد جديد قسمت واحد تايپ كرده و دكمه جايگزين را انتخاب كنيد.بدين

  مي گردد.واحد قبل  جايگزين

  
 آماده سازی
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  انواع كاال : •

  

در اين بخش مجموعه هاي اصلي كاالهاي موجود در انبار را مشخص مي كنيد. براي 

  هتر اين قسمت مثالي ذكر مي كنيم درك ب

فرض كنيد كتابخانه اي داريد شامل چندين طبقه، به ترتيب براي قرار دادن كتاب ها اين 

ه تنها به كتاب هاي فني و قفسه اي قفسه ها را نام گذاري مي نمائيد. فرضا يك قفس

ديگر به كتاب هاي پزشكي اختصاص دارد. نام گذاري انواع كاالها نيز همانند مشخص 

خواهند زير مجموعه انواع كاالها كردن قفسه ها مي باشد، بدين ترتيب تمامي كاالها 

وع كاالرا . جهت وارد كردن انواع كاال، ابتدا رديف مورد نظر را وارد كرده، نام نگرفت

قسمت نوع در اين  مشخص كرده، قابل شمارش بودن يا نبودن را نيز مشخص كنيد.

محلول جدول بيان كننده نوع كااليي است كه شما وارد كرده ايد فرضا اگر نام نوع كاال را 

  انتخاب مي كنيد نوع آن مي تواند شيميايي، سمي،... تعريف شود.

توجه داشته باشيد   را ميتوانيد مشخص نمائيد.در قسمت بعد نيز فاسد شدني بودن كاال

 ،حتما در اين قسمت بايد مشخص شود ،كه در صورتي كه كاالي شما فاسد شدني باشد

  در غير اين صورت مشخص كردن تاريخ انقضا و. . .مربوط به كاال قابل تعريف نمي باشد. 
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  گروه كاال : •

  

با توجه به مثال اال را مشخص مي كنيم. حال با توجه به نوع كاالي تعريف شده، گروه ك

كتابخانه ذكر شده در قسمت قبل، نام گذاري قفسه ها را به تعريف انواع كاال تشبيه 

حال براي تعريف گروه ،كرديم. نام قفسه را فرضا كتاب هاي فني نام گذاري كرده 

يا براي  كنيم وكاال،كتاب هاي فني را به گروه هاي كامپيوتر، برق، مكانيك و... تقسيم مي 

  مثالي ديگر نوع كاال را سخت افزار تعريف كرده، گروه كاال را چاپگر تعريف مي كنيم.

پنجره نوع كاالي مورد نظر را انتخاب  ،براي وارد كردن گروه كاال در قسمت سمت راست

كرده، بدين ترتيب كه روي نام نوع كاال هاي تعريف شده، كليك چپ نمائيد، حال در 

قسمت نام، نام كاال را وارد نمائيد. بل در قسمت رديف عدد را وارد كرده و در پنجره مقا

جهت اضافه و كم كردن رديف نيز روي آخرين رديف كليك كرده و با استفاده از 

شدن رديف ثبت شده يك  saveكليدهاي جهت دار (كيبورد) رديف را اضافه كنيد جهت 

  ا انتخاب نمائيد.بار كليد باال و پائين (جهت دار) كيبورد ر

  

  مدل كاال : •
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نيد مدل كاالهاي موجود در انبار را مشخص نمائيد اين قسمت احال در اين بخش مي تو

شامل كاالهايي است كه زير مجموعه گروه كاال تعريف شده اند. فرضا در قسمت قبل 

وانيد گروه كاال را كتاب هاي عمران، كامپيوتر،... تعريف كرديم. حال در اين قسمت مي ت

فرضا كتاب هاي ساختماني و...در قسمت كتاب هاي عمران جاي دهيد.و يا در مثال 

را در در گروه كاالي چاپگر جاي دهيد. جهت مشخص  hpچاپگر سخت افزار مي توانيد 

  كردن مدل كاال به اين ترتيب عمل كنيد كه :

سپس در از قسمت باالي صفحه، سمت راست نوع كاالي مورد نظر را مشخص كرده و 

پنجره زيرين، با كليك چپ گروه كاالي مورد نظر را انتخاب نمائيد حال در مقابل گروه 

  ي مورد نظر خود را وارد نمائيد.را مشخص نمائيد سپس نام مدل كاالابتدا رديف كاال  كاال

قسمت بعدي جدول حد سفارش كاال نام دارد. بدين معني كه اگر بخشي قصد خروج 

ر دارد در طي يك روز كاري چه تعداد از آن مدل كاال را مي تواند خارج كااليي را از انبا

  نمايد.

موجودي بحراني : با كمك اين قسمت قادر خواهيد بود از ميزان كاسته شدن ***

 عددمثال اگر در اين قسمت  ياكاالهاي خود در انبار تا يك مرز مشخص مطلع شويد. بر 

برسد  2 خاص اگر تعداد موجودي آن در انبار به را وارد نمائيد يعني اين مدل كاالي 2

  عدد كاال داده نخواهد شد. 2به اين جبايد اين كاال را وارد انبار نمائيد. چرا كه اجازه خرو
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در قسمت واحد نيز با كليك چپ در اين رديف جدول از منوي كشويي ظاهر شده تمامي 

با كليك چپ بر روي هر  حدها ظاهر ميگردد.واحدهاي تعريف شده در قسمت تعريف وا

  يك از اين موارد مي توانيد براحتي واحد مدل كاالي خود را نيز مشخص نماييد.

  تعريف بخش ها : •

  

در اين قسمت قادر خواهيد بود بخش هايي كه از انبار كااليي خارج مي كنند را مشخص 

 ر ستون مقابلنمائيد. بدين ترتيب كه ابتدا شماره رديف را در قسمت رديف وارد كرده و د

نام بخش را درج نمائيد. براي اضافه و كم كردن نيز از كليدهاي كمكي جهت دار 

  (كيبورد) استفاده نمائيد.

 فروشندگان : •
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در اين قسمت قادر خواهيد بود نام فروشندگان كاالهايي را كه از آنها خريداري شده است 

ائيد و در قسمت نام، نام فروشنده مورد را مشخص نمائيد.در قسمت رديف، عدد را وارد نم

) كيبورد استفاده نمائيد. جهت دارنظر را تايپ نمائيد. جهت حذف و اضافه موارد از كليد (

  مي توانيد اين موارد را چاپ كنيدبا انتخاب دكمه چاپ نيز 

  

  : مشتريان •

ند كه اين قسمت عمدتا مورد استفاده مراكز تجاري قرار مي گيرد. منظور افرادي هست

فروشندگان، براي اضافه و مشتري كاالها بوده و كاال به آنها فروخته شده است. همانند 

   استفاده نماييد.كيبورد  ) جهت داركم كردن از كليد (
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:اين قسمت به شما كمك مي كند كه بتوانيد اطالعات كاالي وارد ورود كاال •

  شده به انبار را ثبت نماييد.حال به توضيح موارد مندرج در فرم مي پردازيم.

  

  

شماره ورودي:اين شماره به صورت اتوماتيك به كاالي وارد شده اختصاص مي يابد و ***

  منظور شماره كاالي ورود به انبار مي باشد.

  يخ:تاريخ روز جاري  را نمايش مي دهد.تار***

  

  پرونده
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فروشنده:اگر روي فلش به سمت پايين فروشنده يك بار كليك چپ نماييد يك ***

تمامي فروشندگان آن كاالي مورد نظر مشخص  پنجره كشويي گشوده مي شود كه اسامي

  شده است.با كليك چپ بر روي نام مورد نظر نام فروشنده انتخاب مي شود.

نقطه  3نتهاي نام رديف كاال،دكمه اي مشاهده مي شود كه به صورت كاال:در ا***

نقطه كليك چپ نماييد.پنجره اي باز مي شود  3نمايش داده شده است.يك بار روي اين 

  :به نام انتخاب كاال

.  

از قسمت نام كاال،يك پنجره كشويي وجود دارد كه با كليك چپ بر روي فلش به سمت 

نام نوع كاال را برگزينيد.از قسمت بعدي نام گروه كاال را تعيين  پايين از پنجره باز شده 

  كنيد.

در پنجره مدل كاال،نام تمامي مدل هاي تعريف شده در گروه آن كاالي خاص مشخص 

است.روي مدل كاالي مورد نظر يك بار كليك چپ كرده تا رديف آن انتخاب شود سپس 

  دكمه تاييد را انتخاب نماييد.

ن بخش كافي است تعداد كاالي وارد شده را مشخص نماييد.واحدي در مقدار:در اي***

مقابل مقدار درنظر گرفته شده است كه بر اساس واحد تعريف شده در قسمت آماده 

  سازي از قسمت تعريف مدل كاال مشخص مي باشد.

  في:قيمت واحد كاالهاي مورد نظر را در اين قسمت وارد نماييد.***
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كاال مي باشد،كه مي توانيد  lot-numberشماره به اصطالح  شماره كاال:الت:اين***

اين شماره را بر اساس معياري مورد نظرتان تعريف نماييد و براي كاالهايتان در نظر 

  بگيريد.

تاريخ انقضا:در صورتي كه براي مدل كاالي مورد نظرتان با توجه به نوع ان در ***

نماييد،تاريخ انقضا در اين بخش قابل  قسمت اماده سازي،فاسد شدني بودن آن را مشخص

  تعريف مي باشد.در غير اين صورت،اين ايتم را مشاهده نخواهيد كرد.

در صورتي كه كنار چاپ مستقيم فاكتور،در مربع سفيد رنگ،يك بار كليك چپ نماييد و 

دكمه تاييد را انتخاب نماييد،فاكتور به صورت مستقيم به پرينتر ارسال شده و قابل چاپ 

  واهد بود.خ

  

  موجودي كاال:

  

با انتخاب اين گزينه پنجره اي باز مي شود با نام موجودي كاال،كه نوع،گروه و مدل كاالا 

در اين پنجره مشخص مي باشد.در قسمت سمت چپ اين پنجره فلش سبز رنگي را 

مشاهده مي نماييد كه با يكبار كليك چپ كردن روي اين فلش پنجره گسترده تر مي 

  شود.

  مت راست باالي صفحه از منويكشويي نوع كاال را انتخاب كنيد.قس
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  از گروه كاال از منوي كشويي گروه كاال را برگزينيد.

  از پنجره پايين،رديف،نام و موجودي كاال را مشخص است.

اگر يك بار روي رديف مورد نظرتان كليك چپ نماييد در پنجره رو به رو مشخصات 

ه مي كنيد.كه تمام اين موارد شماره،تاريخ ،تعداد،في، و كاالي مورد نظرتان را مشاهد

  جمع در صورتي كه تاريخ انقضا داشته باشد مشخص است.

  براي اضافه و كم كردن رديف نيز مي توانيد از كليدهاي جهت دار كي برد استفاده نماييد

  خروج كاال:

  

ماييد.پنجره به كمك اين قسمت قادر خواهيد بود مشخصات كاالي خروجي را مشخص ن

  اي كه مشاهده مي نماييد شامل موارد زير مي باشد:

شماره كاال:اين شماره به صورت اتوماتيك به كاالي شما اختصاص يافته كه همان شماره 

  خروج است.

  تاريخ:اين پنجره شامل تاريخ و ساعت روز جاري است.

ت نام بخش را نام بخش مصرفي:به كمك اين پنجره كه كنار اين آيتم قرار گرفته اس

  انتخاب كنيد.
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جهت خروج كاال بايد ابتدا داخل جدول در رديف نام كاالي ورودي در قسمت ورودي در 

نقطه ظاهر مي گردد كه با  3قسمت خالي يك بار كليك چپ نماييددكمه اي به صورت 

انتخاب اين دكمه پنجره انتخاب كاال كه قبال موارد آن توضيح داده شد ظاهر مي شود 

گروه و مدل كاال را انتخاب كرده بر روي تاييد كليك نماييد،حال در ادامه تعداد نوع 

  كاالي خروجي قيمت واحد و قيمت كل ان را نيز تاييد نماييد.

شناسه نيز كه همان شماره خروج است در اين رديف مشخص است.همانند قسمت ورود 

پ فاكتور را به صورت كاال با كليك چپ روي مربع كنار چاپ مستقيم ليست امكان چا

  مستقيم خواهيد داشت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  گزارشات
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اين قسمت به شما كمك مي كند بتوانيد ليستي چاپي از كاالهاي ورودي خروجي و غيره 

  تهيه نماييد.

با انتخاب اين گزينه پنجره اي با نام حدود گشوده مي شود.اين :ورود كاال •

بر حسب تاريخ خريد،كاال و  پنجره به شما كمك مي كندتا كاالهاي خود را

  يا به صورت كلي تهيه نماييد.

  

در صورتي كه تاريخ مشخصي مد نظرتان است،فيلد از تاريخ تا تاريخ را مشخص نماييد.و 

  تاييد را انتخاب كرده تا كاالي مورد نظرتان نمايش داده شود.

نقطه و  3در صورتي كه تنها مدل كاالي مشخصي را انتخاب نماييد،به كمك دكمه 

ه،و مدل كاال از پنجره انتخاب كاال و انتخاب دكمه تاييد ليستي از ومشخص نمودن نوع،گر

داشتن تاريخ و نيز  كاالها با نام خاص مورد نظرتان ظاهر مي شود.مي توانيد در صورت

  به  ليست مورد نظر دسترس داشته باشيد. ،كاالي خاص خود
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به ليستي كلي از ،ند با انتخاب دكمه تاييددر صورتي كه هيچ يك از اين موارد پر نشو

كاالهاي وارد شده دسترسي خواهيد داشت.در ليست ظاهر شده در صورت انتخاب گزينه 

چاپ موارد به صورت چاپي ابتدا روي صفحه مانيتور ظاهر شده،سپس با انتخاب شكل 

  قادر به چاپ موارد روي كاغذ خواهيد بود. ،نمايشي پرينتر

  

  

را  يخروج ين قسمت هماند بخش قبل بوده و به شما كاالهاياخروج كاال: •

  دهد. ينشان م

:به كمك اين گزارشات قادر خواهيد بود ليست كلي از قيمت تمام شده •

  قيمت كاالها را مشاهده نماييد.

فروشندگان كاالهاي وارد  ،:به كمك اين بخشفروشندگانكاالي ورودي  •

  شده در اين قسمت قابل مشاهده مي باشند.

:پس از مشخص كردن حدود مي توانيد به ليستي از موجودي وجودي كاالم •

  كاالها دسترسي داشته باشيد.
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:اين قسمت به شما كمك مي كند تا كاالهايي را كه از كاالهاي فاسد شده •

تاريخ انقضايشان گذشته مشاهده نماييد.اين قسمت بيشتر براي مراكز 

  .تجاري و شركت ها مورد استفاده قرار مي گيرد

:اين بخش جهت بررسي بصري برخي از موارد گزارشي طراحي نمودارها •

 باشد: ير ميكه شامل موارد زگرديده است.

كاالي ورودي و قيمت:پس از انتخاب كاالي ورودي (حتما بايد كاال انتخاب ***

  شود) مي توانيد قيمت ان را در نمودارها مشاهده نماييد.

  نمايش مي دهد. كاالي خروجي و قيمت:قيمت خروج را***

  مبالغ خرج شده و حاصل از درآمد:به ترتيب مربوط به خريد و فروش كاال مي باشد.***

نيز بر اساس قيمت كاالي خريداري شده و فروخته شده قابل تعريف  :سود و زيان****

  است.

كاالي كند تا يست به شما كمك مين لي:او كاال يست بخش مصرفيل •

  خص كنيد.خارج شده به بخش مصرفي را مش

:اين بخش در صورتي مفيد مي باشد كه شما كااليي را خريد و فروش •

خريده و حال قصد فروش آن را داريد.در اين صورت مي توانيد از اين 

  قسمت گزارشي تهيه كرده و ميزان سود و زيان را مالحظه نماييد.

  

به شما اين امكان را مي دهد كه بتوانيد فاكتور :تصحيح فاكتور ورودي •

  ي ورودي را تصحيح كنيد.ها

:به شما اين امكان را ميدهد كه بتوانيد تصحيح فاكتورهاي خروجي •

 فاكتورهاي كاالهاي خارج شده از انبار را در صورت نياز تصحيح نماييد.

  


