
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   تعاریف -1

افزار   نرم  از  مناسب  استفاده  باید،  ساختمانمدیریت  برای  عمل  هر  از  اولیه    قبل  تعریف  مشخصات  این    کنیدرا  که 

 مشخصات از طریق منو تعاریف قابل دسترس بوده و دارای بخش های زیر می باشد: 

 :  اشخاص -1-1
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 مقدمه -1

اگر شما مدیر یا ساکن یک مجتمع مسکونی یا اداری هستید حتما با مشکالت محاسبه شارژ و مدیریت مجتمع آشنا 

امکان را می دهد تا به سادگی و بدون نیاز به صرف زمان و انرژی زیاد، امور  هستید. نرم افزار شارژ مجتمع آسان به شما این 

 .مجتمع را مدیریت کنید

با استفاده از این نرم افزار، شما می توانید هزینه ها و درآمدهای مجتمع را تعریف نموده و بر اساس آن ها شارژ هر  

ی توانید با تعریف حساب های مجتمع و ثبت دریافت ها و  یک از واحدها را به تفکیک ساکن و مالک نشان دهد. همچنین م

 .پرداختی ها، امور مالی مجتمع را نیز مدیریت نمائید

 

 : ویژگی های نرم افزار  -1-1

این نرم افزار با استفاده از تکنولوژی دات نت و برای استفاده در محیط ویندوزی ساخته شده است. در زیر بخشی از 

 داده شده است:  ویژگی های نرم افزار شرح

در طراحی این نرم افزار سعی شده تا حجم آن کم باشد تا کاربران بتوانند به راحتی نرم افزار را    حجم کم: •

 دانلود و بروزرسانی کنند. 

 انجام می شود.   سیستم ها تنها با چند کلیک ینرم افزار در تمام ینصب و راه انداز نصب آسان: •

داده   • پایگاه  از  اطالعات    اکسس:استفاده  برای ذخیره  اکسس  داده  پایگاه  از  استفاده،  و  راحتی نصب  برای 

 را ندارد(. SQL Serverاستفاده شده که نیازی به نصب نرم افزار جانبی ندارد )همچنین مشکالت نصب 

به سادگی انجام می گردد و قابلیت پشتیبان گیری خودکار   پشتیبانو بازیابی  تهیه    گيری راحت:  پشتيبان •

افزار کم بوده به همین دلیل بدون دغدغه  نیز وجود دارد. همپنین حجم پشتیبان ایجاد شده در این نرم 

 گیری کرد.توان روزانه پشتیبان می

 به بعد، برای استفاده و نصب نرم افزار، به پیش نیاز خاصی نیاز نیست. 7درویندوز   :بدون نياز به پيش نياز •

 :امکانات نرم افزار  -2-1

 مدیریت لیست اشخاص  •

 (تیواحدها )بدون محدود   ستیل  تیریمد •

 : ریها و درآمدها با مشخصات ز  نهیانواع هز  فیتعر •

 ( یانتخاب  یپر و واحدها   یواحدها   ،یخال  یواحدها، واحدها   یمشمول )تمام  یواحدها      

 (یبیو ترک  نگیتعداد نفرات، متراژ، تعداد پارک  ،ی)مساو  مینحوه تقس      

 مالک   ایساکن    یدرآمد برا  ای نهیثبت هز      
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 و پاداش و اعمال آن در محاسبه شارژ   مهیجر  شیرایو و  ثبت •

 نوع واحد و بلوک و محاسبه بصورت مبلغ ثابت و فرمول   نییشارژ ثابت واحدها با امکان تع  یگروه  ثبت •

 شارژ ماهانه با امکان ثبت شارژ ثابت متنوع )شارژ ثابت واحدها، شارژ مبلغ ثابت و شارژ بر اساس متراژ(   محاسبه •

 ن یو مالک  نیصورتحساب شارژ واحدها به ساکن  صدور •

 و چاپ اعالنات   جادیا •

 حساب ها   تیریمدها و پرداخت ها و    افتیدر  شیرایو و  ثبت •

 احتساب در محاسبه شارژ   نییها و درآمدها با امکان تع  نهیهز  شیرایو و  ثبت •

 یاسناد انتقال  شیرایو و  ثبت •

 ها و پرداخت ها   افتیدر  یگروه  ثبت •

 نتر یپر  شیف  یو حرارت  یمعمول  یدر کاغذها  یچاپ اسناد امور مال  امکان •

 و پاداش ها   مهیاشخاص، واحدها و جر  یورود از اکسل برا  امکان •

 کردن اشخاص، حساب ها، واحدها و کارت خوان ها   رفعالیغ  امکان •

 بدهکاران و بستانکاران   تیریمد •

 در گزارشات   شیمجتمع جهت نما  یمجتمع و ثبت لوگو   لیپروفا  شیرایو •

 اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان جهت ارسال مبلغ به دستگاه  تیقابل •

 مختلف گزارشات   ی اندازه لوگو و فونت بخش ها  میتنظ •

  انیسود و ز  ت،یها و انواع درآمدها، خالصه وضع  نهیشامل اشخاص و مانده حساب ها، واحدها، انواع هز  هیپا  گزارشات •

 و بدهکاران و بستانکاران 

انتقال  نهیها، پرداخت ها، هز  افتیو پاداش ها، در  مهیشارژ واحدها، جرشامل    یاصل  گزارشات •   ، ی ها، درآمدها، اسناد 

 متنوع  یلترهایو ف  خیتا تار  خیبه صورت از تار  یحساب ها و امور مال  نیاشخاص، دفتر مع  نیدفتر مع

 چاپ در گزارشات   یها تمیآ  نییو تع  یمرتب ساز   امکان •

 ها   یادآوریدفترچه تلفن،    ری امکانات نظ  ریسا •

 مختلف  ی کاربران به قسمت ها  یسطح دسترس  نییکاربران نرم افزار و تع  تیریمد •

 PDFگزارشات به اکسل و    لیتبد  امکان •

 یبه اشخاص بصورت خودکار و گروه  امکیارسال پ  امکان •

 

 پيش نيازها:   -3-1

نباشد ولی برای فعالسازی برخی امکانات که در زیر در طراحی نرم افزار سعی شده است تا نیازمند پیش نیاز خاصی  

 به آنها اشاره می گردد نیاز به نصب نرم افزار جانبی هست: 

 توضيحات  پيش نياز نوع درخواست

 نیاز به نصب می باشد.  XPفقط در ویندوز  Net Framework 2.0. استفاده از نرم افزار 

  PDF PDF Readerمشاهده  

 PDFتبدیل به 

 نرم افزارهای زیر: یکی از 

Microsoft Print To PDF 

Print2PDF 
Foxit PDF   
PDF Factory 

 به بعد نیازی به نصب نیست.  10در ویندوز  

 برای مشاهده فایل تولید شده بهتر است نصب شود. Excel Microsoft Officeتبدیل به 

 Internet Explorer 8 گزارش گیری 

 آپدیت شده به بعد نیازی به نصب نیست. XPدر ویندوز  

نصب شود که در ویندوز    11برای کارکرد مناسب تر، بهتر است ورژن  

 )آپدیت شده( به بعد نیازی به نصب نیست. 7
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 نحوه استفاده  -2

 در این بخش، نحوه استفاده از آیتم های موجود در نرم افزار شرح داده می شود. 

 صفحه ورود:  -1-2

از امکانات آن، نیازمند احراز هویت هستید که این عمل توسط صفحه ورود انجام  برای ورود   افزار و استفاده  نرم  به 

 پذیرد. با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور صحیح، نرم افزار وارد صفحه اصلی می شود. می

 می باشد.  adminنام کاربری و کلمه عبور پیش فرض نرم افزار  توجه:

 

 صفحه اصلی:   -2-2

افزار می باشد. شمای کلی صفحه اصلی بصورت زیر می باشد که   این صفحه شامل دسثرسی به تمامی امکانات نرم 

 بخش است که هر یک به اختصار شرح داده می شود:   4شامل 
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 برای دسترسی به تمامی بخش های نرم افزار استفاده می گردد.  منو: -1

برای دسترسی سریع به سایت شرکت، پروفایل کاربری و تنظیمات استفاده می گردد. با کلیک    دسترسی سریع:  -2

 نمایش یا عدم نمایش نوار ابزار را می توانید تعیین نمائید.  روی فلش  

 برای دسترسی سریع به برخی از بخش های پر استفاده منو، مورد استفاده قرار می گیرد. نوار ابزار: -3

شوند  باز می Tabهر پنجره ای که کاربر باز می کند، در این بخش نمایش داده می شود. پنجره ها بصورت  محتوا:  -4

 که امکان نمایش چندین پنجره بصورت همزمان را فراهم می کند. 

 در این بخش تاریخ و نام کاربر کنونی نمایش داده می شود.  نوار وضعيت: -5

 

 ابزارها:  -3-2

نرم افزار شامل چندین ابزار می باشد که قبل از استفاده نرم افزار بهتر است با آن ها آشنا شوید. در زیر هر یک شرح  

 داده می شوند: 

که دارای دو بخش عنوان )سطر اول( و  در این ابزار لیست مشخصات بصورت جدولی نمایش داده می شوند  ليست: ( 1

مقادیر می باشد. اگر نیازمند مرتب سازی سطرها بر اساس عنوان خاصی هستید با کلیک روی آن عنوان، لیست بر اساس 

آن و بصورت صعودی مرتب شده و یک عالمت فلش رو به باال در عنوان نمایش داده می شود و اگر دوباره روی آن عنوان 

 یست بصورت نزولی مرتب شده و عالمت فلش رو به پایین می شود. کلیک کنید، ل

 
 صورت نزولی ب و  خانوادگیمرتب سازی لیست بر اساس نام 
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موارد   جستجو:(  2 لیست  نوشته شود، داخل  آن  متنی که در  و هر  داده می شود  نمایش  لیست  به همراه  ابزار  این 

مشابه را جستجوکرده و در لیست فقط سطرهایی را نمایش می دهد که دارای موارد مشابه هستند. برای مشاهده راحت تر 

 کلمات منطبق، با رنگ زرد هایالیت می شوند. 

 

 " نا"مه  جستجو در لیست با کل

در مواردی امکان دارد نمایش گرافیکی لیست صحیح نباشد )مخصوصا زمانی که درایور کارت   (:بازیابی مجدد ) (  3

گرافیکی به درستی نصب نشده باشد( در این موارد می توان از این ابزار استفاده کرد. همچنین اگر لیست دارای فیلتر باشد 

 انتخاب فیلتر باید این دکمه بزنید.  )مانند گروه شخص در عکس باال(، پس از

 توجه داشته باشید این ابزار مقادیر نوشته شده در کادر جستجو را نیز حذف می کند. 

این ابزار برای ثبت داده جدید استفاده می شود. این ابزار نیز به همراه لیست نمایش داده می شود و    (:جدید )(  4

اضافه   لیست  به  باز می شود که در صورت ثبت داده جدید، داده جدیدی  پنجره ثبت مشخصات  ابزار،  این  با کلیک روی 

 استفاده کرد.  ctrl + Nی گردد. برای دسترسی سریع به این ابزار می توان از دکمه ترکیبمی

این ابزار برای اصالح مشخصات داده موجود استفاده می شود. این ابزار بصورت پیش فرض غیرفعال    (:ویرایش ) (  5

است و در صورتی که یک سطر در لیست انتخاب شود، فعال می گردد. با کلیک روی این ابزار، پنجره ویرایش مشخصات باز  

تائید،می از دکمه   شود که در صورت  توان  ابزار می  این  برای دسترسی سریع  لیست اصالح می گردد.  مشخصات داده در 

 و یا دابل کلیک روی داده مورد نظر، استفاده کرد. ctrl + Eترکیبی 

6  ) ( ابزار نیز    (:حذف  این  برای حذف داده موجود استفاده می شود.  ابزار مشخص است،  این  از نام  همانگونه که 

غیرفعال است و در صورتی که یک سطر در لیست انتخاب شود، فعال می گردد. با کلیک روی این ابزار،    بصورت پیش فرض

یک پیغام اخطار نمایش داده می شود که در صورت تائید آن داده مورد نظر حذف می گردد. برای دسترسی سریع این ابزار 

 استفاده کرد.  ctrl + Dتوان از دکمه ترکیبی می
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 نرم افزار شامل دو نوع پنجره متفاوت می باشد:  پنجره ها:( 7

و گزارش گیری و ...( که برای هر یک از این   اعضاء پنجره هایی که داخل صفحه اصلی باز می شوند )همانند  ❖

 . گردد پنجره ها یک تب مجزا در بدنه صفحه اصلی ایجاد می

و انصراف   شامل دکمه ثبت  که معموالو ...(    عضوپنجره هایی که بصورت مجزا باز می شوند )همانند ثبت   ❖

  ESC)ثبت( و    Enterمی توانید از دکمه  در این پنجره ها  می باشد. برای دسترسی سریع به این دکمه ها  

 )انصراف( استفاده نمائید.  

این ابزار برای انتخاب آیتم مورد نظر از بین آیتم های موجود استفاده می شود. در    کمبوباکس با قابليت جستجو:(  8

ی از حروف، فقط آیتم هایی که شامل آن ترکیب هستند نمایش داده می شود که این عمل باعث  این ابزار با نوشتن بخش

 پیدا کردن و در نتیجه انتخاب راحت تر آیتم مورد نظر می شود. 
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 تعاریف   -3

مدیریت   افزار  نرم  از  مناسب  استفاده  این مجتمعبرای  که  کنید  تعریف  را  اولیه  مشخصات  باید  عمل  هر  از  قبل   ،

 مشخصات از طریق منو تعاریف قابل دسترس بوده و دارای بخش های زیر می باشد: 

 اشخاص:  -1-3

از این فرم می توان لیست اشخاص را مشاهده کرده و شخص جدید اضافه کرده و یا اطالعات اشخاص را با استفاده 

 ویرایش یا حذف نمود. 

 نوع شخص وجود دارد: 4در این نرم افزار 

 اشخاصی که ساکن یکی از واحدها می باشند و مالک هیچ واحدی نمی باشند.  ساکن: ❖

 اشخاصی که مالک یکی از واحدها می باشند و ساکن هیچ واحدی نمی باشند.  مالک: ❖

 اشخاصی هم ساکن و هم مالک یکی از واحدها می باشند.  ساکن و مالک: ❖

متفرقه ❖ افزار    :اشخاص  نرم  نیاز هست حساب آن ها در  باشند ولی  اشخاصی که ساکن و مالک نمی 

 ثبت گردد مانند نگهبان و تعمیرکار و ... 

 :  واحدها  -2-3

  ها را تعریف، ویرایش و یا حذف نمائید. توانید آنمختلف است، با استفاده از این بخش میواحدهای    مجتمع شامل   هر

 برای تعریف واحد جدید، باید حداقل یک شخص مالک و یک شخص ساکن تعریف نمائید. 

 : هاحساب  -3-3

حساب  لیست  و  صندوق  شامل  بخش  نمود.این  مشاهده  را  حساب  هر  موجودی  توان  می  و  بوده  چندین   ها  از  اگر 

استفاده می کنید، می توانید حساب جدید با موجودی اولیه دلخواه تعریف   ساختمان یا مجتمع خودحساب برای امور مالی  

 باشد. نمائید. تعریف حساب برای ثبت دریافت، پرداخت، هزینه و اسناد انتقالی ضروری می

 تمامی تراکنش های نقدی، با استفاده از صندوق انجام می شود. توجه:

 :  هاانواع هزینه  -4-3

های مشترک می باشد برای ثبت هزینه جدید نیاز به تعریف نوع هزینه عالوه بر شارژ ثابت، دارای هزینه   مجتمعهر  

هزینه برای مالک یا  احتساب و  هستندواحدهایی که مشمول هزینه  ،می توانید نحوه تقسیم هزینهآن دارید که با استفاده از 

 ساکن را مشخص کنید. 

مشاهده کرده و نوع هزینه جدید اضافه نمود و یا نوع  ها را  نواع هزینه توان لیست امی  ها،انواع هزینه  با استفاده از فرم

 های موجود را ویرایش یا حذف کرد. هزینه
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 : درآمدهاانواع  -5-3

تعریف  شود برای درآمد جدید نیاز به  ها دارای درآمدهایی هستند که بین مالکین یا ساکنین تقسیم میتمعمجبرخی  

 درآمد   احتسابو    هستند  درآمد، واحدهایی که مشمول  درآمدتوانید نحوه تقسیم  می  آن  نوع درآمد دارید که با استفاده از

 برای مالک یا ساکن را مشخص کنید.

جدید اضافه نمود و یا نوع    درآمدمشاهده کرده و نوع  را    درآمدهاتوان لیست انواع  می  ،درآمدها انواع    با استفاده از فرم

 موجود را ویرایش یا حذف کرد.   درآمدهای

 صورت محاسبه کرد: 5نوع هزینه یا درآمد را می توان به  توجه:

 هزینه یا درآمد بصورت مساوی بین واحدهای انتخابی تقسیم می شود.  مساوی: ❖

 انتخابی تقسیم می شود. هزینه یا درآمد بر اساس تعداد ساکنین بین واحدهای  تعداد نفرات: ❖

 هزینه یا درآمد بر اساس مساحت بین واحدهای انتخابی تقسیم می شود. متراژ: ❖

 هزینه یا درآمد بر اساس تعداد پارکینگ بین واحدهای انتخابی تقسیم می شود. تعداد پارکينگ: ❖

 می شود.  هزینه یا درآمد بر اساس فرمول )ضرایب وارد شده( بین واحدهای انتخابی تقسیم فرمول: ❖

 صورت انتخاب کرد:  4واحدهای مشمول نوع هزینه یا درآمد را می توان به  توجه:

 کلیه واحدهای تعریف شده در نرم افزار مشمول هزینه یا درآمد می شوند.  تمام واحدها: ❖

 فقط واحدهای پر مشمول هزینه یا درآمد می شوند.  واحدهای پر: ❖

 ینه یا درآمد می شوند.فقط واحدهای خالی مشمول هز واحدهای خالی: ❖

 فقط واحدهای انتخاب شده )تیک دار( مشمول هزینه یا درآمد می شوند.  واحدهای خاص: ❖

 : کاربران -6-3

 توان مشخصات کاربر کنونی را ویرایش کرد و یا کاربر با سطوح دسترسی مختلف تعریف کرد. توسط این بخش می

می   ادمین  کاربر  نوع  یک  دارای  افزار  نرم  برای این  کرد.  تعریف  آن  در  غیرادمین  کاربر  چندین  توان  می  ولی  باشد 

نام   تغییر  با  است. همچنین  انجام  قابل  ادمین  کاربر  توسط  کاربران فقط  افزودن  و  ویرایش، حذف  افزار،  نرم  بیشتر  امنیت 

 کاربری و رمز عبور، می توانید مانع از دسترسی افراد غیر به نرم افزار شوید.

به درستی وارد کرده باشید )بعلت    را  اطالعات  دقت نمائید تا  ،ییر نام کاربری و رمز عبور کاربر ادمینهنگام تغ  توجه:

 تفاوت برخی کاراکترهای عربی و فارسی، بهتر است زبان کیبورد در حالت انگلیسی باشد(. 

 در صورت فراموشی نام کاربری و رمز عبور، اطالعات فقط به ایمیل و شماره موبایل ثبت نامی ارسال می گردد.  توجه:
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 مدیریت -4

 . نمائیدشارژ واحدها را محاسبه کرده و برای واحدها قبض صادر توانید میمنو این از طریق 

 : محاسبه شارژ -1-4

در این نرم افزار محاسبه شارژ فقط بصورت ماهانه    را مشاهده نمائید.  شارژهای ثبت شدهتوان لیست  بخش میدر این  

 شارژ هر واحد را محاسبه کند. می باشد و کاربر با انتخاب سال و ماه مورد نظر می تواند 

احتساب  "و تیک    هزینه ها و درآمدهایی که مربوط به ماه انتخابی هستند  جریمه و پاداش به همراهشارژ  محاسبه    در

جریمه،  منظور می شوند و پس از محاسبه شارژ در یک ماه، نمی توان در آن ماه    زده شده باشند،   " در محاسبه شارژ واحدها

 هزینه و درآمدهای موجود در آن ماه را حذف یا ویرایش کرد. جریمه، پاداش،  هزینه و درآمد ثبت کرد و یا پاداش،  

(، تاریخ اعالم را در همان بازه زمانی سال و ماه انتخابی،  ات مالی زار )مخصوصا گزارشبرای کارکرد بهتر نرم اف  توجه:

 تنظیم نمائید. 

در لیست محاسبه شارژ، با زدن دکمه جدید، فرم ثبت شارژ ظاهر می شود. اگر نیازمند اعمال شارژ ثابت در محاسبه 

   فرم محاسبه شارژ ثابت به سه صورت قابل محاسبه می باشد:را بزنید. در این تیک گزینه مربوطه  یدشارژ هستید، می توان

 شود.، مبالغ شارژ ثابت وارد شده برای هر واحد، بصورت مجزا اعمال میدر این حالت :شارژ ثابت واحدها ❖

 شود. با انتخاب این گزینه و وارد کردن مبلغ، مبلغ ثابتی به تمامی واحدها، اعمال می :شارژ مبلغ ثابت ❖

شارژ ثابت هر واحد بصورت ضرب متراژ واحد انتخاب این گزینه و وارد کردن مبلغ،  با    :اساس متراژشارژ بر   ❖

 شود. اعمال می در مبلغ وارد شده،

 :شارژ واحدها صورتحساب -2-4

با انتخاب سال و ماه مورد نظر شارژ هر یک از واحدها را به تفکیک ساکن و مالک  با استفاده از این بخش می توان  

 مشاهده کرد و با انتخاب واحدهای مورد نظر، برای ساکن یا مالک )یا هر دو( صورتحساب شارژ چاپ کرد.

و یا با نگه داشتن دکمه   استفاده نمائید   "انتخاب واحدها "برای سهولت در انتخاب واحدها می توانید از لیست کشویی  

control  یاshift  .واحدهای مورد نظر برای چاپ را انتخاب نمائید 

تنظیمات صفحه را و  ئن شدن از چاپ درست صورتحساب، می توانید از دکمه پیش نمایش استفاده کرده  مبرای مط

 اصالح نمائید. 
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 :جریمه و پاداش -3-4

بگیرید. با استفاده از بخش جریمه در محاسبه شارژ امکان دارد برای شخص و واحد خاصی جریمه و یا پاداشی در نظر 

 و پاداش این امکان برای شما فراهم می شود. 

در حساب شخص محاسبه نمی شود و این مبلغ پس از محاسبه شارژ   جریمه و پاداش، مبلغ آن  پس از ثبت  توجه:

 اعمال می شود. 

 اعالنات  -4-4

با تنظیم فونت عنوان و متن، اعالن  را مشاهده کرد و    اعالن های ثبت شده با استفاده از این بخش می توان لیست  

 مورد نظر را چاپ کرد. 

 

 امور مالی  -5

 :باشد می زیر های بخش شامل  و بوده حساب مدیریت و امورمالی مدیریت به مربوط منو این

 :هاپرداخت  -1-5

 یک می توان نیاز مورد موارد کردن پر و جدید دکمه زدن با. است مشاهده قابل مجتمع های پرداخت فرم این توسط

 . دنباش می حذف و  ویرایش قابل ها پرداخت همچنین،. کرد ثبت سیستم در پرداخت

 

 :هادریافت  -2-5

 یک می توان نیاز مورد موارد کردن پر و جدید دکمه زدن با.  است مشاهده قابل مجتمع های دریافت فرم این توسط

 .باشد می حذف و ویرایش قابل شده ثبت ها دریافت تمامی همچنین. کرد ثبت سیستم در جدید دریافت

 

 :هاهزینه  -3-5

 باید در سیستم جدید هزینه افزودن هنگام.  کرد مدیریت  و مشاهده را ها هزینه لیست توانمی فرم این از استفاده با

 شود(. اضافه باید تعاریف بخش در ها هزینه گردد )انواع  انتخاب هزینه نوع یک

مور  توجه: هزینه  خواهید  نمی  تیک    داگر  باید  شود،  اعمال  شارژ  محاسبه  در  شارژ"نظر  محاسبه  در  را   "احتساب 

 بردارید.
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برای   شوند.  داده می  نشان  سبز  زمینه  رنگ  با  پرداخت شده،  های  از هزینه  توانید  می  هزینه،  پرداخت  کردن  ثبت 

پرداخت هزینه،    استفاده نمائید.   "پرداخت"گزینه   نام حساب می باشد که  فرم  پرداخت و  نوع " شامل تاریخ پرداخت، نوع 

 دارای سه گزینه می باشد:   "پرداخت

 پرداختی از حساب صندوق کسر می شود. لغ مب :نقدی پرداخت شد ❖

 مبلغ پرداختی از حساب مورد نظر کسر می شود. :از طریق حساب  ❖

اگر می خواهید مبلغ پرداختی به نام شخص خاصی ثبت گردد می توانید از این گزینه   :از طریق امور مالی ❖

 .ثبت نمائیدرا شخص  های  یمالی، پرداختاستفاده نمائید. توجه کنید که در این حالت باید از طریق امور 

 

 : درآمدها -3-5

 باید در سیستم جدید  درآمد افزودن هنگام.  کرد مدیریت و مشاهده را هادرآمد لیست میتوان فرم این از استفاده با

   شود(. اضافه باید تعاریف بخش در ها هزینه گردد )انواع  انتخاب درآمد نوع یک

شود،    توجه: اعمال  شارژ  محاسبه  در  نظر  مورد  درآمد  خواهید  نمی  تیک  اگر  شارژ"باید  محاسبه  در  را    "احتساب 

 بردارید.

درآمد های دریافت شده، با رنگ زمینه سبز نشان داده می شوند. برای ثبت کردن دریافت درآمد، می توانید از گزینه 

نمائید.  " دریافت"   "دریافتنوع  "فرم دریافت درآمد، شامل تاریخ دریافت، نوع دریافت و نام حساب می باشد که    استفاده 

 دارای سه گزینه می باشد:  

 می شود.   اضافهحساب صندوق  به دریافتیمبلغ  شد:  دریافتنقدی  ❖

 می شود.  اضافهحساب مورد نظر  به دریافتی مبلغ  از طریق حساب: ❖

به نام شخص خاصی ثبت گردد می توانید از این گزینه    دریافتیاگر می خواهید مبلغ    از طریق امور مالی: ❖

 شخص را ثبت نمائید.  یها ی دریافتاستفاده نمائید. توجه کنید که در این حالت باید از طریق امور مالی، 

 

 : اسناد انتقالی -5-5

 اسناد گزینه این از استفادهبا   یابد انتقال دیگری حساب  به صندوق  یا حساب  یک از  ثابتی مبلغ شود  می الزم گاهی

 .است مدیریت و مشاهده قابل انتقالی
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 تنظيمات -6

 : تنظيمات -1-6

 با استفاده از این فرم می توان نحوه نمایش آیتم ها را تعیین کرد که دارای بخش های زیر می باشد: 

 و   نمود  اصالح  را  آدرس(  و  تلفن  شماره  نام،   لوگو،  )شامل مجتمع    پروفایل  توانید   می   بخش  این  در  روفایل:پ ❖

 شوند.  داده  نمایش گزارشات در یک  کدام که  نمایید تعیین

با استفاده از این بخش می توان نحوه نمایش اعداد پولی و غیرپولی و تاریخ در لیست ها و گزارشات   نمایش: ❖

چاپ خطوط    همچنین واحد ارزی )ریال، تومان، دالر و ...( نمایش داده شده را تعیین کرد. تنظیمات نحوه

 گزارشات، از دیگر امکانات این بخش می باشد.  حاشیه و رنگ پس زمینه

افزار ❖ نرم  و    تنظیمات  شامل   بخش  این  :تم  اصلی(  لیست ها و صفحه  )در  ابزار  نوار  اندازه  افزار،  نرم  فونت 

 همچنین تنظیمات مربوط به تصاویر پس زمینه می باشد. 

حرارتی  A5و    A4کاغذ   ❖ بخش  :و  فونت  و  لوگو  اندازه  کاغذ،  عرض  اندازه  تنظیمات  شامل  بخش  های  این 

 مختلف برای چاپ در کاغذهای مختلف می باشد. 

 

 : پنل پيامکیتنظيمات   -2-6

شرکت آسان سیستم مبنا در راستای رفع مشکالت کاربران، اقدام به اضافه نمودن امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار نموده  

 است. لطفا قبل از استفاده از این امکان، موارد زیر را مطالعه نمائید: 

دهنده پنل  ازد و هیچگونه ارتباطی با شرکت های ارائه ین شرکت فقط امکان ارسال پیامک را برای شما میسر می س ا ❖

 پیامکی )نه به عنوان نماینده و نه به عنوان ذی نفع( ندارد. 

هیچگونه  ❖ شرکت  و  بوده  کاربر  خود  عهده  بر   ... و  اختصاصی  شماره  خرید  پنل،  خرید  نام،  ثبت  عملیات  تمامی 

 دهنده مذاکره نمائید. کالت باید با شرکت ارائهمسئولیتی در قبال مشکالت پنل پیامکی ندارد و برای رفع مش

را  ❖ آنها  از  برخی  تواند  می  فقط  افزار  نرم  دارد،  پیام  ارسال  برای  متفاوتی  روش  پیامکی،  پنل  هر  اینکه  به  توجه  با 

حمایت کند. شرکت های حمایت شده توسط نرم افزار را می توانید از منو تنظیمات و گزینه تنظمیات پنل پیامک،  

 نمائید.  مشاهده
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 نحوه ثبت تنظيمات پنل:

 از منو تنظیمات، گزینه تنظیمات پنل پیامک را انتخاب کنید تا فرم تنظیمات پنل پیامکی باز شود. )شکل زیر(

 

 

 این فرم شامل دو نوع تنظیمات می باشد، الف( تنظیمات ارائه دهنده و ب( تنظیمات نحوه ارسال

 الف( تنظيمات ارائه دهنده:

برای ثبت اطالعات پنل خریداری شده از این تنظیمات استفاده می شود. آیتم های موجود در این تنظیمات به شرح  

 باشند: زیر می

برای فعالسازی یا غیرفعالسازی استفاده از پنل پیامکی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر   ( فعالسازی پنل پيامکی:1

 ارسال پیامک نخواهد بود. این آیتم فعال نباشد، کاربر قادر به 

در این لیست کشوئی نام شرکت های ارائه دهنده پنل پیامکی حمایت شده توسط نرم افزار نمایش    ( نام شرکت:2

 شود که می توانید پنل مد نظر خود را انتخاب کنید. داده می

ب  ( بارگزاری مجدد:3 یا بخواهید لیست شرکت ها  و  روزرسانی شود می  اگر لیست شرکت ها نمایش داده نشود 

 توانید از این دکمه استفاده نمائید. 

با کلیک روی آن، سایت    ( آدرس سایت:4 را نمایش می دهد که  پیامکی  پنل  ارائه دهنده  آدرس سایت شرکت 

 شود. مربوطه باز می

از پنل ها امکان ارسال پیام ثابت بصورت یکجا را دارند که اگر این آیتم    ( قابليت ارسال پيام گروهی: 5 بعضی 

 تیک داشته باشد، نشان دهنده آن قابلیت می باشد. 
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برای ارسال پیام نیازمند داشتن شماره خط از پنل مورد نظر می باشید که در این آیتم باید    ستنده:( شماره فر6

 آن شماره را وارد نمائید. 

.  Apiپنل ها معموال به دو صورت کار می کنند یا با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و یا با استفاده از کد   (9تا    7

 که با توجه به پنل انتخابی، فقط موارد مورد نیاز را فعال می کند.  نرم افزار طوری طراحی شده است

 ب( تنظيمات نحوه ارسال:

اگر نیازمند ارسال متن خاصی هنگام عملیات مختلف هستید، می توانید از این تنظیمات استفاده کنید. آیتم های  

 باشند: موجود در این تنظیمات به شرح زیر می

توانید آنها را افزار برخی از عملیات قابلیت ارسال پیامک را دارند که در این آیتم میدر هر نرم    ( نوع عمليات:11

 مشاهده نمائید. 

اگر این آیتم تیک داشته باشد، پس از انجام عملیات مورد نظر، بصورت خودکار پیامک    ( ارسال خودکار پيام:12

 گردد. ارسال می

هر عملیات شامل چندین متغیر مخصوص به خود می باشد )بطور مثال عملیات پرداخت شامل    ( کليد واژه ها:13

نام شخص، مبلغ و تاریخ است(. در این نرم افزار، این متغیرها را کلید واژه می نامیم. برای اضافه نمودن کلید واژه در  

 ل کلیک کنید. متن پیام کافیست پس از تعیین مکان کلید واژه در متن پیام، روی آن داب

 متنی که هنگام انجام عمل باید ارسال شود باید در داخل این آیتم نوشته شود. ( متن پيام: 14

تاریخ    مثال: آقای محمد محمدی در  به  پرداختی  ایم و   1/1/1399فرض کنید یک  به مبلغ یک میلیون داشته  و 

 نمائیم:  خواهیم این تراکنش را از طریق پیامک و با متن زیر به وی ارسالمی

  به حساب شما  توسط شرکت آسان سیستم مبنا  1/1/1399تومان در تاریخ    1000000آقای محمد محمدی مبلغ  

 واریز گردید. 

 برای ارسال این متن باید متن پیام بصورت زیر باشد: 

تاری [ ]نام[ ]نام خانوادگتی]جنس تومان در  مبلغ ]مبلغ[  ساب به ح  مبنا  ستمی[ توسط شرکت آسان سخی]تار  خی[ 

 . دیگرد زیوار شما
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 گزارشات -7

 برای بدست آوردن خروجی مورد نیاز، می توانید از بخش گزارشات استفاده نمائید. 

 

 فرمت کلی گزارشات در شکل باال نشان داده شده است که در زیر هر یک شرح داده می شوند: 

پس از انتخاب فیلترهای مورد نظر، برای تولید گزارش باید دکمه گزارش را کلیک کنید.    اصلی:نوار ابزار   (1

گزارش را با فرمت دلخواه، ذخیره   ،PDF پس از تولید گزارش، می توانید با زدن دکمه تبدیل به اکسل و یا 

و پیش نمایشی از   نمایید. همچنین با استفاده از این بخش می توانید نوع کاغذ برای چاپ را انتخاب کرده

 گزارش را در کاغذ انتخابی مشاهده نمایید.  

را   اندازه صفحه  و  کنید  مراجعه  تنظیمات صفحه  به  ابتدا  گزارش،  تهیه  از  پس  گزارشات،  بهتر  چاپ  برای 

 Printقرار داده و تیک گزینه    Emptyرا در حالت    Headers and Footersانتخاب کرده و مقادیر  

Background Colors and Images  .را بزنید 

با استفاده از این تولبار می توانید گزارش را برای یک بازه زمانی خاص و یا فرد خاص )یا هر   فيلتر:نوار ابزار   (2

 نوع فیلتری که فرم گزارش در اختیار شما می دهد( تهیه نمایید. 

و فیلدی که می خواهید گزارش بر   )صعودی یا نزولی(می توان ترتیب  با استفاده از این بخش    مرتب سازی: (3

 اساس آن مرتب شود را انتخاب کرد.

 انتخاب فیلدهایی که می خواهید در گزارش نمایش داده شوند.  (4
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 به دو گروه گزارشات پایه و اصلی تقسیم می شوند که در زیر هر یک شرح داده می شوند:  گزارشات

 گزارشات پایه:  -1-7

 فرم گزارش  مثال عنوان به  کرد، گیریگزارش  را سیستم موجود  اطالعات توان می پایه گزارشات هایفرم  از استفاده با

 گیریرا گزارش  اشخاص اطالعات تمامی توانمی  آن توسط است، شده ساخته اشخاص اطالعات گیریگزارش  برای اشخاص

، خالصه وضعیت،  گزارشات پایه شامل گزارش اشخاص، مانده حساب ها، واحدها، انواع هزینه ها و انواع درآمدهاچاپ کرد.   و

 می باشد.  سود و زیان و بدهکاران و بستانکاران

 گزارشات اصلی:  -2-7

شامل   رابطه در سیستم موجود اطالعات توانمی اصلی گزارشات هایفرم از استفاده با مالی  امور  واحدها،با    شارژ 

پاداش ها،   پرداخت دریافتجریمه و  انتقالی،    درآمدها،  ها،هزینه ها،ها،  و    ، دفتر معین حساب هامعین اشخاصدفتر  اسناد 

 شده است. سازیپیاده تاریخ  تا تاریخ از پایه بر گزارشات  این تمامی کرد. گیریگزارش  راامور مالی 

 امکانات  -8

 :است استفاده قابل بخش این در افزار نرم کاربردی امکانات

 :دفترچه تلفن -1-8

 .کرد مدیریت و مشاهده را تلفن دفترچه لیست میتوان فرم این از استفاده با

 :هایادآوری  -2-8

 .نمود اضافه سیستم به یادآوری یک و کرد مدیریت را ها یادآوری لیست توانمی فرم این توسط

 : ارسال پيامک -3-8

با استفاده از این فرم می توانید به اشخاص مورد نظر پیامک ارسال نمائید. نحوه تنظیمات ارسال متن، همانند موارد  

 است. 2-4اشاره شده در تنظیمات نحوه ارسال در بخش 

 : ماشين حساب -4-8

 گزینه ماشین حساب ویندوز باز می شود.  این توسط

 : سرگرمی -5-8

 با استفاده از این گزینه، بخش سرگرمی باز شده و میتوان سرگرمی مورد نظر را انتخاب کرده و شروع به بازی کنید. 
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 پشتيبانی  -9

 :است بخش این در پشتیبان بازیابی و تهیه امکانات

 : تهيه پشتيبان -1-9

 پایه بر اطالعات بازیابی  گرفت. پشتیبان افزارنرم  اطالعات از  مسیر  انتخاب  با توانمی پشتیبان  تهیه  فرم  از استفاده با

 .استفاده نمود دیگررا در سیستم  سیستم پشتیبان یک  توان می است ذکر به الزم است. پذیر امکان پشتیبانهای  فایل

 : بازیابی پشتيبان -2-9

 افزارنرم  اطالعات دارند قرار آن در پشتیبان هایفایل که مسیری انتخاب با توانمی پشتیبان بازیابی فرم از استفاده با

 .نمود بازیابی شده انتخاب پشتیبان پایه بر را

 :تنظيمات پشتيبان خودکار  -3-9

پشتیبان گیری خودکار را در بازه های زمانی مشخص تنظیم نمود که هنگام خروج از    توانمی فرماین     از استفاده با

 نرم افزار پشتیبان گیری بصورت خودکار انجام پذیرد. 

 برای کارکرد بهتر این بخش، بهتر است مسیر انتخابی شامل فولدر با نام فارسی )غیرانگلیسی( نباشد.  توجه:

 :بهينه سازی پایگاه داده  -4-9

پس از استفاده مکرر از نرم افزار و وارد کردن داده های زیاد، امکان دارد پایگاه داده حجیم شود با استفاده از این ابراز 

 توانید پایگاه داده را فشرده تر سازید و اگر دارای خطا باشد، سعی در رفع آن خواهد داشت. می

 :پاک کردن اطالعات   -5-9

انتخاب گزینه مورد نظر   این فرم و  از  استفاده  با  افزار هستید،  نرم  از اطالعات  یا بخشی  پاک کردن کل  نیازمند  اگر 

 )اطالعات مالی، اطالعات آموزشگاه و یا کل اطالعات( می توانید این عمل را انجام دهید. 

 یه فرمائید. لطفا قبل از پاک کردن، از اطالعات پشتیبان ته توجه:

 :تاریخچه پشتيبان گيری  -6-9

این بخش گزارشی از پشتیبان های تهیه شده توسط نرم افزار )بصورت خودکار یا دستی( را نمایش می دهد. چنانچه 

 دنبال مسیر پشتیبان خاصی هستید این بخش می تواند به شما کمک کند. 

 :تاریخچه عمليات کاربران -7-9

 عملیات انجام شده توسط کاربران مختلف را نمایش می دهد. این بخش گزارشی از 
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 تماس با ما  -10

های زیر  می توانید به یکی از روش  آسان سیستم مبنا و یا ارسال پیشنهادات و انتقادات خودشرکت    تماس باجهت  

 : عمل نمایید 

 easysoft.ir/Contact آدرس شماره های موجود در  باتماس  -1

 product.easysoft.ir/Contactپیام از طریق آدرس ارسال  -2

 info@easysoft.irارسال ایمیل به  -3

 product.easysoft.ir/Comment?pid=15ارسال نظر از طریق آدرس  -4
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