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 مقدمه:

 نرم افزار اکسل فروش از سه بخش تشکیل شده است.

اطالعات پایه-1  

عملیات-2  

گزارشگیری-3  

 

 

 ورود به برنامه

در این ورژن فقط ورود با یک کاربر تعریف شده و با سطح دسترسی کامل)که قابلیت سفارشی و کاربر سازی را دارا 

 می باشد.(

 شما با باز کردن فایل با فرم زیر روبرو می شوید.
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 با وارد کردن پسورد وارد فرم اصلی برنامه می شوید.

 

 در این قسمت به معرفی هر یک از این گزینه ها می پردازیم 
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اطالعات پایه-1  

اطالعاتی از جمله مشخصات  الف( اطالعات پایه: با کلیک روی این دکمه به صفحه اطالعات پایه هدایت می شوید.و

 شرکت،حسابهای بانکی و نرخ های مالیات را وارد می کنید.

 

 

مانند قیمت تعداد در بسته و ... در این قسمت مشخصات محصوالت را تعریف می کنید. ب(تعریف محصوالت:  
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اطالعات قبال وارد شده را حذف یا ویرایش کنید. همچنین در این قسمت می توانید   

ج(تعریف مشتریان: در این قسمت می توانید نسبت به تعریف مشتری اقدام کنید.و اطالعاتی چون نام و نام 

 خانوادگی،تلفن،آدرس،وضعیت اول دوره و مبلغ اول دوره، همچنین شماره بایگانی را وارد کنید.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

همچنین می 

 توانید اطالعات قبلی را ویرایش یا حذف کنید

عملیات-2  

در این قسمت وارد دیتا بیس فروش می شوید.و اطالعات وارد شده را مشاهده می کنید.و می جدول فروش: الف( 

 توانید آنها را ویرایش کنید.
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5656به انتهای جدول هدایت می شوید.در اینجا یعنی سطر  "رفتن به اولین سطر خالی"با زدن دکمه   

ورهای ثبت شده می توانیم چاپ بگیریم و در بایگانی ها استفاده ب(صدور فاکتور فروش: در این مرحله از فاکت

همچنین صدور فاکتورهای المثنی در هر زمانی امکان پذیر است.کنیم.  

 

دن این کلید فرم زیر باز می شود و می توانید اطالعات دریافت از مشتریان را ویرایش یا با زویرایش دریافت: ج(

کلیک روی هر سطر اطالعات همان سطر برای ویرایش فراخوانی می شود. حذف کنید.با  
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در این قسمت می توانید فروش کاال به مشتری را ثبت کنید.این برنامه طوری طراحی شده که یک ثبت فروش:د(

فاکتور می تواند جمع چند حواله انبار روزانه باشد.یعنی شماره حواله ها به تفکیک ثبت می شوند در یک شماره 

 فاکتور

ع و راحت بر مبنای کد کاال یا مشتری یا بر حسب نام کاال و مشتری فراهم در این قسمت امکان جست و جوی سری

شده که با وارد کردن قسمتی از نام صورت می گیرد.همچنین می توانید فاکتور را با مالیات ارزش افزوده یا بدون 

یا نقدی تسویه کرده)این مالیات ارزش افزوده ثبت نمائید.و در پایان آیا این فاکتور را برای تسویه پیگیری می کنید 

در کادر مربوطه وارد می کنید(. 1و  0مورد را به صورت   

پیغامی ظاهر می شود و اجازه ثبت را نمیدهد.اما اگر بخواهید مقادیری به رد کردن شماره فاکتور تکراری در صورت وا

.می توانید این کار را انجام دهید "اضافه کردن به فاکتور ثبت شده"فاکتور قبلی اضافه کنید با زدن تیک   

را بزنید.برای چاپ سریع فاکتور هم  "مشاهده فاکتور"جهت مشاهده فاکتور ثبت شده شماره آن را وارد کنید و دکمه 

.توانید از آن استفاده کنید دکمه ای تعبیه شده است که می  
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شما همچنین با وارد کردن نام راننده می توانید اطالعات را تکمیل تر نموده و گزارش رانندگان را جهت تسویه 

 حساب با آنها استخراج کنید که در قسمت های بعد توضیح داده می شود.
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)نقد،کارتخوان،کارت به دریافت  انواع ی توانمفت است که به نوعی سند دریادر این قسمت (ثبت دریافت: ه

بعد از گزینه عملیات و وارد کردن شماره چک یا از مشتریان را ثبت کرد.کارت،حواله اینترنتی،تخفیف و برگشت بار(

را باید وارد کنید تا در صورت مغایرات  فیش در قسمت کد بانک کد یا نام بانکی را که این مبلغ به آن واریز می شود

 بانکی از آن استفاده کنید.

.در صورتی که قبال این چک کنیدجست و جوهمچنین در قسمت شماره چک/فیش میتوانید شماره چک یا فیش را 

نمایش داده می شود. ابق شکل زیرطثبت شده باشد اطالعات آن م  

 



طراحی شده توسط حمید حسین پور                                                                                                         برنامه جامع فروش    

 حسین پور 09353855815

  

:گزارشات-3  

ریز در این قسمت می توانید گردش حساب مشتری را در دو سطح کل و تفضیل )الف(گردش حساب مشتری:

کادری باز می شود و از شما نام یا کد  "گردش حساب مشتری"ه جمع فاکتور( مشاهده نمائید.با زدن دکم فاکتور،

در این کادر مورد نظر می شوید. وارد حساب مشتری دن کلید مشاهدهو ز مشتری را می خواهد.با وارد کردن اطالعات

با زدن نام یا کد مشتری آدرس و تلفن وی در پایین کادر نمایش داده می شود تا در صورت لزوم بتوان از آن استفاده 

 کرد.

 

 محیط گردش حساب مشتری به صورت زیر است:
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 در باالی این صفحه گزینه های تنظیم و سفارشی سازی گزارش تعبیه شده است.

بازه تاریخی:که می توانید در بازه ای خاص گزارش تولید کنید-  

مرتب سازی صعودی فاکتورها-  

مرتب سازی نزولی فاکتورها-  

)تصویر باال در و گزینه خیلی کاربردی و عالی که سبک خودم هست نمایش گزارش به ریز فاکتور و جمع فاکتور-

آمده است.یل( )تفضزیر همان گزارش به ریز فاکتور سطح جمع فاکتور)کل( گرفته شده استوتصویر   
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قسمت دریافت ها برای رهگیری و پیگیری بیشتر از فاکتورها جدا شده و در سمت چپ گزارش فاکتورها قرار دارد.که 

همچنین مشخصات چکهای ثبت شده و تاریخ سررسید آنهاهم هست.صعودی  شامل گزینه مرتب سازی   
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در این قسمت اطالعات ثبت شده در سند دریافت را بر حسب کد بانکی که به آن واریز  ب(گردش حساب بانک ها:

 شده را میتوانید گزارش بگیرید)استفاده جهت صورت مغایرات بانکی(.

زارش شما به شکل و در نهایت گبعد از وارد کردن کد بانک کلید گزارشگری را کلیک کنید تا اطالعات بارگزاری شود.

 زیر نمایش داده می شود.

شما همچنین می توانید بازه تاریخی مشخصی برای گزارش خود انتخاب کنید و اعداد و ارقام را در آن بازه مشاهده 

 کنید.
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هر مدیر یا کابری می خواهد که همیشه مانده حساب مشتریان خود را در سریع ترین :ج(مانده حساب مشتریان

لحظه ای مانده مشتریان خود را زمان داشته باشد.پس این امکان در برنامه گنجانده شده تا در هر زمان به صورت 

 داشته باشید.

در این قسمت هم مانند قسمت های قبل می توانید بازه تاریخی مشخصی را برای گزارش انتخاب نمایید و کلید 

را کلیک نمائید. "محاسبه"  

 در نهایت گزارش شما به شکل زیر به نمایش در می آید.
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مثال مانده های بیش از دو میلیون ریال را جهت وصول پیگیری کنید.این  شاید شما بخواهید د(بدهکاران:

کادری باز شده و از شما می خواهد که  "بدهکاران"ار طراحی شده است.با زدن کلید قسمت جهت این ک

الی چه مبلغی را نمایش دهد.مانده با  
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لیست مشتریانی که بیش از مبلغ انتخابی بدهکار هستند لیست  "مشاهده"با وارد کردن مبلغ مورد نظر و زدن کلید 

 می شود،همراه با تاریخ آخرین فاکتور و شماره تماس

لبات خود بپردازید.طرح کلی گزارش به می توانید با اطالعات آن به پیگیری وصول مطاشما با چاپ کردن این صفحه 

مانده کف را تغییر دهید. توانید مبلغ در داخل گزارش هم میصورت زیر است.  
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در این قسمت می توانید گردش فروش محصوالت را به تفکیک مشاهده کنید.همچنین گردش  ه(گردش محصوالت:

 محصولی خاص مربوط به شرکتی خاص را می توانید گزارش گیری کنید.

 همچنین جمع تعدادی و جمع ریالی این محصول محاسبه و نمایش داده می شود.

نند سایر قسمت ها بازه زمانی در این گزارش نیز وجود دارد.ما  

ی این گزارش به صورت زیر است:حالت کل  
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برای رانندگانی که در فاکتور فروش نام آنها را ثبت کرده اید توانید  در این مرحله شما میو(صورتحساب رانندگان:

کادری باز  "ندگانصورتحساب ران"ها اقدام نمائید.بعد از زدن کلید گزارش تهیه نموده و نسبت به تسویه حساب با آن

را کلیک  "گزارش گیری"شده و دکمه  شده و از شما نام راننده را می پرسد.با وارد کردن نام وارد صفحه گزارش

بازه زمانی در این گزارش هم استفاده می شود.کنید.  

 

 تولید ، بسیاری از مدیران و کارفرمایان میخواهند بدانند که در طول روز چه مقدار فروش:گزارش روزانهز( 

در این قسمت فعالیت های فروش و دریافت خود را می توانید در قالب یک گزارش تهیه و دریافت داشته است. خرید ،

ارش به صورت زیر است.حالت کلی این گز و به مدیریت ارائه داده یا بایگانی نمائید.  

مانده هر یک از مشتریان با احتساب فاکتور و دریافت روز جاری نمایش داده می  "نمایش مانده حساب"با زدن تیک 

 شود.

حواله های انبار به صورت صعودی مرتب می شوند.هر چند استفاده از  "مرتب سازی صعودی"همچنین با زدن کلید 

 این گزینه پیشنهاد نمی شود.
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شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وجهی به حساب واریز می شود د فاکتورها در بازه زمانی:ح( گزارش تعدا

ولی واریز کننده آن مشخصی نیست.در این قسمت فاکتورها در بازه زمانی تنظیم شده توسط شما به نمایش در می 

هایی که در قسمت قبل جهت پیگیری عالمت آیند تا از روی مبالغ فاکتور واریز کننده را پیدا کنید.یا اینکه فاکتور

 گذاری کردید را می خواهید گزارش بگیرید. همه در این گزارش قابل مشاهده است.

 طرح کلی این گزارش به صورت زیر است.



طراحی شده توسط حمید حسین پور                                                                                                         برنامه جامع فروش    

 حسین پور 09353855815

 

همواره از داده های خود پشتیبان تهیه کنید تا اطالعات ارزشمند  "تهیه پشتیبان"تهیه نسخه پشتیبان: با زدن دکمه 

 شما از بین نرود

و راست کلیک بر روی این برنامه امکان پذیر نیست.مگر اینکه  کپیالزم به ذکر است جهت امنیت بیشتر برنامه گزینه 

.کد فعالسازی آن را فعال کنیدبا   

و در پایان جهت بهتر شدن این برنامه و سفارش برنامه خاص با شماره های زیر تماس بگیرید یا در تلگرام به ما 

 بپیوندید.

09363566516-09162695096شماره تماس:  

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEEc9I7pcO2e9p2WYA : لینک گروه تلگرام  

https://telegram.me/joinchat/AAAAAEEc9I7pcO2e9p2WYA

