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  وند مهرآفرینبه نام خدا

  مقدمه
 1375افـزار جـامع حـسابداري کیـان در سـال              ي نرم   ها از تولید اولین نسخه      سال
افزار جامع حسابداري کیان تا این حد کامل و جامع بود             در آن موقع نه نرم    . گذرد  می

  .  و حساسو نه نیاز بازاریان عزیز تا این حد گسترده

افـزاري متفـاوت هـدایت         سوي تولیـد نـرم     ها ما را به     اي که در آن سال      تنها انگیزه 
افـرادي کـه    . ي محترم بود    ي بازاریان و کسبه     گزاري به جامعه    نمود عشق خدمت    می

مایل بودند خود سکان امور حسابداریشان را به دست بگیرند، اما ابزاري مناسب بـا               
  . یافتند ها و شرایط خود نمی توانمندي

 ،هاي علمی   هستند که شیوه  بودند و   افرادي   درصد بازاریان عزیز     97 چرا که بیش از   
دانش چنـدانی   تسلط، تخصص و    اند و     حسابداري را نیاموخته  و استاندارد   دانشگاهی  

  .از علم کامپیوتر ندارند

گذاري نماییم که در عـین سـادگی و    افزاري را پایه به همین دلیل بر آن شدیم تا نرم   
  .ریان عزیز را فراهم آوردهاي بازا آسانی بتواند تمامی نیازها و خواسته
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در طـول ایـن   جامع حسابداري کیـان  افزار  بدون شک یکی از دالیل استقبال از نرم 
اي از     همین سادگی و آسانی براي بازاریان عزیز بـوده کـه هرگـاه خواسـته               ،ها  سال
  . اند شکل ممکن یافتهترین  و سادهترین  افزار داشتند آن را به آسان نرم

هاي مشتریان عزیز بوده که       ها و گفته     کتاب نیز برگرفته از تعریف     انتخاب عنوان این  
افزار جامع حـسابداري      ترین ویژگی استفاده از نرم      مهم": اند  صادقانه اعالم داشته  

  ".کیان رسیدن به آرامش و آسایش در کسب و کار است
ترین دالیل پیشرفت شغلی خود را اسـتفاده          چه بسیار مشتریانی که یکی از اصلی      و  

 ،انـد   عالم نمـوده   ا  خود افزار جامع حسابداري کیان و تسلط بر امور حسابداري          از نرم 
  .باشد ي مباهات و افتخار ما می که بسی مایه

و کامل افزار جامع حسابداري کیان در ابتداي تولید تا این حد جامع        گفته شد که نرم   
 را مرهـون    "افزار حسابداري به زبان سـاده       ترین نرم   جامع"نبود و ما تحقق شعار      

هـا و     دانـیم کـه خواسـته       ي مـشتریان خـود مـی        شـائبه   هاي بی   ها و کمک    حمایت
دریغ در اختیار ما قرار دادند و همواره مشوق ما در رسیدن بـه                پیشنهاداتشان را بی  

  . اند  آسانی بودهمحصولی جامع و کامل در عین سادگی و

 موجبات  ،هاي ما   تالشفشارم و امیدوارم      دست یکایک این بزرگواران را به گرمی می       
افزار جامع حسابداري کیان را فـراهم   آرامش و آسایش مشتریان عزیز و کاربران نرم       

  .آورده باشد
  

محمدي مهدي گل  
1390 ابستانت  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و قوانین آموزشتوضیحاتی پیرامون کتاب
افزار جامع حـسابداري کیـان طراحـی          ي کاربران نرم    این کتاب کمک آموزشی ویژه    

قطعا کارایی این کتـاب     .  و آن را در اختیار دارند       افزار را خریداري نموده     شده که نرم  
  . افزار جامع حسابداري کیان کم خواهد شد بدون در اختیار داشتن نرم

ي خـدمات آموزشـی بـه مـشترکین           ائهها تجربه و ار     تالیف این کتاب بر اساس سال     
افـزار جـامع      تـرین مفـاهیم کـار بـا نـرم           اي صورت گرفته که اصلی      گرامی به شیوه  

  . به هنرآموز منتقل شود) هر جلسه یک ساعت(حسابداري کیان طی سه جلسه 

در پایان هر گام تمریناتی براي هنرآموز در نظر گرفته شده که میزان تسلط و تبحر                
ي آموزشی بستگی مستقیم به انجام این تکالیف و جدیت در             ان دوره هنرآموز در پای  

  . تمرین و پشتکار وي خواهد داشت

افـزار    ترین منبع و سرفصل آموزشی براي مدرسین نـرم          بنابراین کتاب حاضر اصلی   
شود که برابـر اسـتاندارد آموزشـی زیـر ارائـه              جامع حسابداري کیان محسوب می    

  .گردد می
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یک جلسه   جلسه خواهد بود و در صورت نیاز         ی سه تعداد جلسات آموزش   -1
  . شود براي رفع اشکال گذاشته می

 .هر جلسه آموزش یک ساعت است -2

هـا، تعـداد نفـرات        جهت تمرکز هنرآموزان و افزایش میزان یادگیري آن        -3
 . تواند باشد گیرنده حداکثر دو نفر میآموزش

 بـوده و    19  الـی  16 و   14 الی   8ساعات جلسات آموزش در روزهاي عادي        -4
  .باشد  بعدازظهر و جمعه نیز تعطیل میها شنبهپنج

ي بـین جلـسات     هاي آمـوزش، فاصـله      به منظور مفید واقع شدن کالس      -5
 .  روز خواهد بود4 روز و حداکثر 2آموزش حداقل 

ي آموزش نباید     با توجه به لزوم پیوسته بودن مباحث آموزشی، طول دوره          -6
  )جلسه تا آخرین جلسهاز اولین (.  روز باشد15بیش از 

آموزشی باقیمانده فقط و فقط با همـاهنگی قبلـی       جلسات   برگزاري :تبصره* 
در تا یک ماه پس از عقد قرارداد       خدمات مهندسی کیان رایانه    دفتر آموزش    در

 .ممکن خواهد بودمحل دفتر مرکزي خدمات مهندسی کیان رایانه 

ـ            -7  لطفـا   ،لی اسـت  در هر کالس آموزشی تمرکز و سکوت از ملزومـات اص
کـه   با توجه به این   . محیط را براي آموزش مؤثر از این جهت آماده فرمائید         

مشتریان تمرکـز آمـوزش از      مراوده با   گویی به تلفن و یا      در صورت پاسخ  
  خواهـشمند  ،دست خواهد رفت و از وقت آموزش شما کسر خواهد شـد           

 .ائید از انجام این امور پرهیز فرماست

 و تمرین از دیگر ملزومات یادگیري در آموزش است،          جا که پشتکار  از آن  -8
ي بعـدي    را که در پایان هر جلسه داده خواهد شد تا جلسه           یلطفا تکالیف 

 .آموزش به طور کامل انجام دهید

نـشدن   ي بعـدي آمـوزش و انجـام       در صورت مراجعه براي جلـسه      :تبصره* 
شد و به عنوان    ي آموزش انجام نخواهد     ي قبل، جلسه  تکالیف مربوط به جلسه   

  .گردد میشده محاسبه  جلسات برگزار
 



  سه گام تا آرامش شغلی
 
   11 

ي آموزش با دفتر آموزش در تماس        شده براي جبران جلسات حذف    :تبصره* 
 .هاي عمومی جبرانی استفاده فرمائیدباشید تا از کالس

هاي متـوالی در یـک      نظر به تراکم وظایف آموزشی گروه آموزش و وعده         -9
 و یـا تغییـر در سـاعت         لسات آمـوزش  روز کاري در صورت نیاز به لغو ج       

- درغیـراین  ؛ حتما یک روز قبل دفتر مرکزي را مطلع فرمائیـد          برگزاري،
ي برگزارشـده محـسوب خواهـد       صورت آن جلسه لغو و به عنوان جلسه       

هـاي   در این حالت باید با دفتر آموزش در تماس باشید تا از کـالس             ( .شد
 .)استفاده فرمائیددر محل شرکت عمومی جبرانی 

 و عدم حضور شما در محل آموزش        همکاران ما ي  در صورت مراجعه   :تبصره* 
که پس از کالس شـما بـا        با توجه به این    - شده  دقیقه بعد از ساعت مقرر     20تا  
جلوگیري از ضـایع    و به منظور    گذاشته شده   آموزشی  هاي دیگري قرار    تريشم

زارشـده  ي برگ  آن جلسه لغو شـده و بـه عنـوان جلـسه            -شدن وقت دیگران  
در این حالت باید با دفتر آموزش در تماس باشـید تـا از            (.محسوب خواهد شد  

 .)هاي عمومی جبرانی در محل شرکت استفاده فرمائید کالس

 تاخیر داشـته باشـند، لطفـا       دقیقه   20بیش از   چه همکاران ما      چنان :تبصره* 
ه در محل   میان بگذارید تا یک جلسه جبرانی اضاف        در دفتر مرکزي مراتب را با    

 . شودبرگزارشما 

افزار ي آموزش نرم  که تخصص افراد گروه آموزش در زمینه       با توجه به این     -10
در خـدمات    چنین به ساختار سـازمانی      و هم  بودهکیان  جامع حسابداري   

 داریمتقاضا  ،شود میها بها داده  تفکیک مسئولیت  مهندسی کیان رایانه و   
افـزاري    افزاري و نرم    صصی سخت و خدمات تخ  امور فنی   انجام سایر   براي  

در تماس بوده و    رایانه   کیان   خدمات مهندسی با  خارج از تعهدات قرارداد،     
و مدرسـین   گونه فعالیت و یا راهنمایی فنی از گـروه آمـوزش            انتظار هیچ 

 .نداشته باشیدخود 

ام هر ماه در محل  هاي دهم، بیستم و سی    هاي رفع اشکال در تاریخ       کالس -11
با توجه به محـدودیت در ظرفیـت کـالس،          . شود  می گزاردفتر مرکزي بر  

توانند با هماهنگی قبلی در این جلسات به دفعـات            مشترکین محترم می  
هـاي رفـع اشـکال،        مندي بیشتر از کالس      لطفا براي بهره   .شرکت نمایند 
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اي از اطالعـات   سئواالت خود را به صورت مکتوب آماده نمـوده و نـسخه         
 . یبانی به همراه داشته باشیدخود را در قالب فایل پشت

هاي مربوط به آمـوزش بـوده و بایـد             مدرسین شما موظف به تکمیل فرم      -12
خواهشمند است همکاري الزم را مبـذول       . ها را به امضاء شما برسانند       آن

 .فرمایید

در جامع حسابداري کیان را     افزار  هرگونه سوال و ابهام در کارکردن با نرم         -13
هاي موجود در کارت  شرکت در        بانی با شماره  با بخش پشتی  ساعات کاري   
 .میان بگذارید

هر گونه سوال و ابهام در مورد مفاد قرارداد را با دفتـر مرکـزي خـدمات                  -14
 .مهندسی کیان رایانه در میان بگذارید

 روز از تـاریخ     15چه به هر دلیلی برابر مفاد قرارداد قبل از گذشـت              چنان -15
ر باشد باید طرف قـرارداد شخـصا بـه          افزا  عقد قرارداد نیاز به عودت نرم     

محل دفتر مرکزي خدمات مهندسی کیان رایانه مراجعه و یـا در صـورت              
 .معرفی شخص دیگر براي فسخ قرارداد، وي را کتبا معرفی نماید
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  افزار جامع حسابداري کیان  آموزشی نرمبندي جلسات جدول زمان

  مدت زمان  شرح  جلسه

ول
ا

  

  :انندآموزش تعریف اطالعات اصلی م
  آموزش تعریف مشتریان

  ها آموزش تعریف بانک
  آموزش تعریف کاالها
  ها آموزش تعریف هزینه

  ها آموزش تعریف برداشت
  آموزش تعریف خدمات

  ها آموزش تعریف موجودي چک
  آموزش تعریف اسناد پرداختنی

  آموزش تعریف موجودي اولیه صندوق
  

عت
سا

ک 
ی

  

  دوم

  مرور تمرینات جلسه قبل
  : اطالعات تکمیلی مانندآموزش تعریف

  ...آموزش مسدود کردن حساب مشتریان، کاالها و 
  آموزش ثبت قیمت خرید و فروش کاالها

  آموزش تعیین سقف اعتبار و مهلت تسویه مشتریان
  هاي امانی آموزش ثبت چک

  
  : آموزش ثبت عملیات روزانه مانند

  فاکتورها آموزش ثبت پیش
  آموزش ثبت درآمد نامشهود

  ت فاکتور خرید و برگشت از خریدآموزش ثب
  آموزش ثبت فاکتور فروش و برگشت از فروش

  آموزش ثبت انواع سند پرداخت
  آموزش ثبت سند دریافت

  

عت
سا

ک 
ی
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  مدت زمان  شرح  جلسه

وم
س

  

  مرور تمرینات جلسه قبل
  : ادامه آموزش ثبت عملیات روزانه مانند

  آموزش ثبت عملیات بانکی
   به چکآموزش ثبت عملیات مربوط

  آموزش ثبت عملیات مربوط به صندوق
  آموزش اصالح انواع فاکتورها

  ها آموزش انواع انتقال حساب
  آموزش انتقال کاالها به انبارهاي مختلف

  )مناسب مراکز تولیدي(آموزش فاکتورهاي خاص 
  :آموزش ستون گزارشات مانند

  گیري و چاپ گزارشات و فاکتورها ي گزارش آموزش نحوه
/ اسناد دریـافتی و پرداختـی       /  و چاپ صورتحساب مشتریان       هآموزش تهی 

  ... و صورت سود و زیان و ترازنامه
  :آموزش ستون امکانات مانند

  گیري و بازگردانی اطالعات ي پشتیبان آموزش نحوه
   مرکز کنترل آموزش اجمالی

  ي تغییر رمز  نحوهآموزش 
  تغییر سال مالی آموزش 
   انتقال دورهآموزش

  

عت
سا

ک 
ی

  

ارم
چه

  

  مرور تمرینات جلسه قبل
  پاسخگویی به سئواالت احتمالی هنرآموز

. در صورت لزوم و نیاز مشتري برگـزار خواهـد شـد           آموزش  جلسه چهارم   
هر زمان بـا سـئوالی مواجـه شـدند آن را     شود هنرآموزان عزیز    توصیه می 

با آمـادگی قبلـی     ،   رفع اشکال   تا در صورت تشکیل جلسه     یادداشت نموده 
هـا را     ی ببرنـد و پاسـخ تمـامی پرسـش         کالس آموزش از  ین بهره را    بیشتر

  .بیاموزند
  

عت
سا

ک 
ی

  



  افزار جامع حسابداري کیان آشنایی با نرم
  :باشد افزار جامع حسابداري کیان شامل اجزاء زیر می ي نرم بسته
  قرارداد رسمی فروش و پشتیبانی : الف
 قرارداد منعقده فقط و فقط به مـشترکین         خدمات مهندسی کیان رایانه مطابق مفاد      :تذکر* 

افزار را از طرق دیگري تهیـه         افرادي که نرم  . نماید  خود سرویس و خدمات پشتیبانی ارائه می      
  .اند مشمول خدمات پشتیبانی و حمایتی خدمات مهندسی کیان رایانه نیستند نموده

  )LPT یا USB(افزاري  قفل سخت: ب
افـزاري    ر جامع حسابداري کیان بعد از قرارداد، قفل سخت        افزا  ترین هویت نرم    اصلی :تذکر* 

افزاري دچار آسیب فیزیکی و اشـکاالت فنـی           چه به هر دلیلی قفل سخت       چنان. باشد  آن می 
 به صورت رایگان و     LPTافزاري از نوع      هاي سخت   و در مورد قفل   گردد، مشمول خدمات بوده     

خـدمات ارائـه   ) قیمت قفـل خـام  (زینه  با اخذ هUSBافزاري از نوع   هاي سخت   در مورد قفل  
افزاري وجود نداشته و به هـر دلیلـی در اختیـار مـشترك                چه قفل سخت      اما چنان . گردد  می

ي کـار خـود بایـد مجـدد           مشترك براي ادامه  ) گم شدن، به سرقت رفتن و امثال آن       (نباشد،  
   .افزار جامع حسابداري کیان را به قیمت روز خریداري نماید نرم
  هاي راهنما افزار و فایل اندازي نرم ي نصب و راهد سی: ج

دي نصب برنامه، در سایت رسمی خـدمات مهندسـی        تمامی امکانات موجود در سی     :تذکر* 
کـه     در اختیار شما خواهـد بـود؛ ضـمن آن          com.KeyanAcc.wwwکیان رایانه به آدرس     

  .شود ن دریافت نمیاي بابت آ دي نصب برنامه رایگان بوده و هیچ هزینه ي مجدد سی تهیه
  کتاب راهنما: د

اي بابـت آن دریافـت        ي مجدد کتاب راهنماي برنامه رایگان بوده و هیچ هزینه           تهیه :تذکر* 
  .شود نمی

  کنیم؟گونه از امکانات موجود بهتر استفاده چ
افزار در ویندوزهاي مختلف، راهنماي نصب چاپگر، راهنماي نصب          راهنماي نصب نرم   :تذکر* 

دي نـصب   سی. افزار وجود دارد دي نصب نرم    به صورت تصویري در سی    ... فزاري و   ا  قفل سخت 
. به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد و بـه تمـامی امکانـات آن دسترسـی خواهیـد داشـت                   

 .autorunي  ي نصب به صورت اتوماتیک اجرا نـشد وارد شـاخه    چه به هر دلیلی برنامه      چنان
  . را اجرا نماییدexe.autorunیل شده و فادي کامپیوتر  در درایو سی

افـزار    نـرم بایـد   هاي راهنما با مشکل مواجه هستید،         ي فایل   چه براي مشاهده    چنان :تذکر* 
Reader PDFدي نـصب برنامـه وجـود داشـته و از      افـزار در سـی   این نرم.  را نصب نمایید

 .تافزار جامع حسابداري کیان قابل دسترسی اس ي نصب نرم ي اول برنامه صفحه
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  تعریف کلیدهاي پر کاربرد
  Shift+Tab      : برنامهراهنماي کلی

 Tab    : کلیدهاراهنماي جزئی
  Insert      :ورود اطالعات

  Enter    : تائید و تصحیح اطالعات
  Esc      : خروج از هر قسمت

  F10  : تغییر زبان از فارسی به انگلیسی
  

 به آن بخش را توسط    شود قبل از ورود به هر قسمت راهنماي کامل مربوط           توصیه می 
تر و راهنماي کلیدهاي فعال در آن بخـش            و توضیحات جزئی   Shift+Tabکلیدهاي  

  . مطالعه فرماییدTabرا با فشردن کلید 

  

  

 

  تائید و تصحیح اطالعات
Enter 

 

تغییر زبان از فارسی 
  Esc: خروج از هر قسمت F10  : به انگلیسی

  ورود به برنامه
Ctrl+End 

   ورود اطالعات
Insert 

  راهنماي برنامه 
Tab  

Shift+Tab 
 

+ 
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  شروع برنامه

   بر روي صفحه    )آیکن (افزار جامع حسابداري کیان، شکلک      بعد از نصب نرم   
  .افزار باید آن را اجرا کنید شود که براي ورود به نرم نمایش ظاهر می

براي عبور از   . شود که مدام در حال تغییر رنگ است         پس از آن پرچم کیان ظاهر می      
  .  را وارد نماییدCtrl+Endاین مرحله باید کلید 

نماییـد کـه در ایـن         هاي مالی خود را مشاهده مـی        بعد از آن لیستی از عناوین سال      
لی موجود، اضافه نمـودن و یـا حـذف ایـن            هاي ما   بخش امکان انتخاب یکی از سال     

اهللا و    هاي مالی پـرچم بـسم       بعد از انتخاب یکی از سال     . عناوین وجود خواهد داشت   
توانید از     می Enterشود که با کلید       پس از آن تفالی به دیوان حافظ نمایش داده می         

  . ها عبور کنید آن

ارسـی نمـایش داده     هاي سیستم که بـه صـورت ف         بعد از این کافی است شما پیغام      
  .شوند را دنبال نمایید می

 برنامه به صورت اتوماتیک بعد از نـصب یـک عنـوان سـال مـالی بـا نـام                     :نکته* 
   .نماید  ایجاد می"فروشگاه آزمایشی"

  .باشد نمایید، صفر می هاي مالی که ایجاد می در ابتدا رمز تمامی سال :نکته* 

شده، امکان تغییر رمـز بـا کمـک کلیـد           قبل از ورود به سال مالی انتخاب         :نکته* 
nsertIوجود دارد .  

ي   تنظیم پارامترهاي برنامـه شـیوه     / توانید از قسمت مرکز کنترل        شما می  :نکته* 
مثال تفال به دیـوان حـافظ را        . ي حسابداري را به دلخواه تغییر دهید        ورود به برنامه  

  .کنیدغیر فعال نموده و یا پرچم تبلیغاتی کیان را حذف 

شود؛ براي ثبت     در ورود به برنامه تاریخ روز سیستم به شما نمایش داده می            : نکته *
چه برنامـه تـاریخ       چنان. اسناد روزهاي گذشته کافی است تا تاریخ را اصالح نمایید         

دهد، به این معنی است که تـاریخ کـامپیوتر شـما تنظـیم                روز جاري را نمایش نمی    
 تـاریخ   6F+Alt ورود بـه برنامـه بـا کلیـد           توانید پـس از     نیست؛ براي این کار می    

  . ساعت را تنظیم و اصالح نمایید7F+Altکامپیوتر و 
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  افزار هاي اصلی نرم بخش
افزار جامع حسابداري کیان، چهار بخش اصـلی در قالـب چهـار               پس از ورود به نرم    

ي   نما امکان مـشاهده      که با کلیدهاي جهت    در اختیار شما خواهد بود      ستون عمودي   
  . ها فراهم است آنل کام

  

  امکانات  گزارشات  عملیات  اطالعات
در این ستون تمـامی     
امکانــات مربــوط بــه 
ــات  ورود اطالعــــ

هـا،    مشتریان، بانـک  
ــه ــا، هزین ــا،  کااله ه

ــرکاء،   ــساب شـ حـ
هــاي موجــود،  چــک
هاي پرداختنـی،     چک

... موجودي صندوق و    
در اختیار شما خواهد    

بنابراین هر گـاه    . بود
ع افــزار جــام در نــرم

حسابداري کیان نیاز   
داشتید تا اطالعـاتی    
ــه  ــد ب ــت نمایی را ثب
ستون اول یـا همـان      
اطالعــات مراجعــه  

  .نمایید

پس از ورود اطالعات    
اولیه در سـتون اول،     

توانید بر روي     شما می 
اطالعــات وارد شــده 
ــات   ــه عملی مجموع
خریـــد، فـــروش،  
ــت،  ــت، پرداخ دریاف

، صندوق،  چک، بانک 
ــال حــساب ــا،  انتق ه

االهــــا، انتقــــال ک
...  و   فاکتورهاي خاص 

ــد  ــام دهی در . را انج
واقع براي ثبت تمامی    
عملیـــات جـــاري و 

ي خود بایـد از       روزانه
ستون دوم اسـتفاده    

  .نمایید
  

ي گزارشات    براي تهیه 
ــه در   ــاتی ک از عملی
ســتون دوم انجــام  

اید، کافی اسـت      داده
تا از ستون سـوم یـا       
ــتفاده  ــات اس گزارش

گزارشـاتی را   . نمایید
ــا  از رد ــف اول تـ یـ

صــندوق بــه صــورت 
نظیر به نظیر با ستون     
عملیــات مــشاهده  
ــه   ــرد ک ــد ک خواهی
گزارشات مربـوط بـه     
همان عملیـات را در     

. گذارد  اختیار شما می  
پــس از آن نیــز ســه 
ــات  ــش از گزارش بخ

ــژه  در 3 و 2، 1ي  ویـ
اختیار شـما خواهـد     
ــات  ــه گزارش ــود ک ب
متنوع و فراوانـی در     
ــرار   ــما ق ــار ش اختی

  . دهند می
  

براي دسترسـی بـه     
ــات جنبـــی  امکانـ

ي   افزار مثل تهیه    نرم
هاي پشتیبان،    نسخه

ــن،   ــر تلفــ دفتــ
... نامه، تقویم و     تایپ

به سـتون امکانـات     
  .کنیم میمراجعه 

مرکز کنترل برنامـه    
ــات  در بخــش امکان
قـــرار دارد کـــه از 

توانیـد    طریق آن می  
ــف  ــات مختل تنظیم
برنامه را انجـام داده     
ــر  و آن را منطبــق ب

ــغل ــوده و شـ  نمـ
بیشترین استفاده و   

  .بهره را ببرید
ــادآوري   ــه ی الزم ب
است  براي خروج از     

افزار باید همیشه     نرم
به سـتون امکانـات     
ــرین  ــده و آخـ آمـ
گزینه یـا خـروج را      

  . انتخاب کرد
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  تعریف اطالعات اصلی
افزار جـامع حـسابداري        براي شروع به کار با نرم      ترین اطالعات   توانید اصلی   شما می 

 .  به برنامه معرفی نمایید9 الی 1کیان را در ستون اول یا همان اطالعات از ردیف 

باشـد و شـما بایـد         ورود این اطالعات بسیار ساده بوده، اما نیازمند صرف وقت مـی           
  . ها زمان کافی بگذارید متناسب حجم اطالعات خود براي تعریف آن

س از وارد نمودن این اطالعات برنامه به صورت اتوماتیک تـراز افتتاحیـه شـما را                 پ
»» ترازنامـه افتتاحیـه   /شروع دوره /گزارشات ویژه یک  ««نماید که در بخش       تهیه می 

  .قابل دسترسی خواهد بود

  تعریف مشتریان
شما باید مشخـصات کامـل مـشتریان خـود را وارد            »» تعریف مشتریان ««در بخش   

هـا    ي افرادي خواهند بود که به هـر دلیلـی بـا آن              مشتریان شما شامل همه   . نمایید
خریـداران، فروشـندگان، مـشتریان کلـی،        . ي کاري و مالی خواهید داشـت        مراوده

ها سر و کار دارید باید در قسمت          مشتریان جزئی و خالصه تمام کسانی که شما با آن         
  . مشتریان تعریف شوند
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چـه    چنـان . وضعیت حساب فعلی مشتري تعریف شود     پس از ورود نام مشتري باید       
ي بدهکار و سـپس مبلـغ آن را و            مشتري به شما مبلغی را بدهکار است باید گزینه        

ي بستانکار و سپس مبلغ آن را وارد نماییـد و             باشد باید گزینه    چه بستانکار می    چنان
ـ   در صورتی که مشتري هیچ مانده حسابی از قبل با شـما نـدارد، وي را بـی                  ساب ح

  .تعریف نمایید

توانید اطالعات تکمیلی مشتري مانند آدرس، شماره تلفن، فاکس، کد            پس از آن می   
  .پستی، تلفن همراه، کد شهرستان و توضیحات را وارد نمایید

  . اند مشخص شده* در لیست مشتریان، افراد بدهکار با عالمت ستاره  :نکته *

باشد و در  اي بزرگ و آبی رنگ می جرهپس از باز شدن دفتر مشتریان که پن :نکته *
 Insertتوانیـد بـا کلیـد         شود، شما می    آن نام مشتري و مانده حساب وي دیده می        

 مشخصات مشتري قبلی را     Enterمشتري جدید تعریف نموده و یا با فشردن کلید          
  . اصالح نمایید

  .ماییدتوانید تمامی کلیدهاي فعال را مشاهده ن  میTabبا فشردن کلید  :نکته *

ي   شما از این قسمت براي تعریف کد اقتصادي مـشتریان و یـا درج کلمـه               : کد ویژه 
  .، براي محرمانه بودن حساب مشتري براي مدیر ارشد استفاده کنید"محرمانه"

  ها تعریف بانک
ها حساب دارید،     هایی که در آن      تمام بانک   شما باید نام  »» ها  تعریف بانک ««در بخش   

هـاي    تواند شامل حـساب     هاي بانکی شما می     حساب. عریف کنید به همراه موجودي ت   
  .باشد... مدت و  انداز، سپرده کوتاه جاري، پس

توانید اطالعات تکمیلـی در خـصوص         ها می   در صورت تمایل پس از تعریف نام بانک       
  .مشخصات بانک را نیز وارد نمایید

ید، در ادامـه بـا   چه موجودي حساب خود را به صورت دقیق وارد نکن  چنان:نکته *
هـا دقـت    پس در ورود اطالعات مربوط بـه بانـک  . مغایرت بانکی مواجه خواهید شد  

  .نمایید
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  ها تعریف کاال
شما باید اطالعات کامل کاالهاي خود اعـم از نـام کـاال،    »» ها تعریف کاال««در بخش  

ـ . واحد کاال، موجودي اول دوره، حد سفارش و فی اول دوره را وارد نماییـد               اي کااله
موجود در فروشگاه، انبارها و کاالهایی که به عنوان اموال ثابت شما وجـود دارنـد و                 
براي خرید و فروش در نظر گرفته نشدند نیز باید در همین قسمت تعریف شده تا در                 

  .ها بپردازیم افزار به تفکیک آن ادامه با کمک سایر امکانات نرم

شود که معموال عدد، کیلو، کارتن،        یهمان واحد شمارش کاال محسوب م     : واحد کاال * 
  . باشد می... بسته و 

براي وارد نمودن موجـودي اول دوره کـاال الزم اسـت تـا بـه                : موجودي اول دوره  * 
صورت فیزیکی به شمارش کاالهاي خود پرداخته و جمع موجودي کاالهاي خود اعم             

  .را وارد نمایید... از موجود در فروشگاه، انبارها و 

ي مرز و حـدي اسـت کـه الزم اسـت پـس از          این عدد نشان دهنده   : شحد سفار * 
بـا تعریـف ایـن قـسمت،       . رسیدن موجودي کاال به آن، مجدد سفارش خرید بدهیم        
هایی هنگام رسیدن به ایـن        برنامه گزارشات مناسبی براي سفارش مجدد کاال و پیام        
  .مرز در فاکتورهاي فروش در اختیار شما خواهد گذاشت

در این قسمت باید قیمت کاالهاي موجودتان را بـر اسـاس آخـرین        : ورهفی اول د  * 
اگر اختالف فراوانی بین آخرین قیمـت خریـد         . افزار اعالم نمایید    قیمت خرید به نرم   

توانید آن کاال را خریداري نمایید، وجـود دارد، توصـیه         شما و قیمت روز بازار که می      
  .وره وارد نماییدشود قیمت روز بازار را در قسمت فی اول د می

  ها تعریف هزینه
هـاي خـود را وارد    شما باید فقط نـام تمـامی هزینـه      »» ها  تعریف هزینه ««در بخش   

تواند شامل هزینه تلفن، آب، بـرق، اجـاره بهـاء، حقـوق               هاي شما می    هزینه. نمایید
  . باشد...  حمل، تبلیغات، ملزومات مصرفی و  پرسنل، کرایه
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  ها  تعریف برداشت
هـا   نام شرکاء و سهامداران به همراه تعداد سهام آن    »» ها    تعریف برداشت ««در بخش   

ي خود ندارید، نیازي بـه تعریـف ایـن            اگر شما شریکی در مجموعه    . شود  تعریف می 
قسمت نیست؛ اما اگر به عنوان مثال یک شریک دارید باید در این قـسمت نـام دو                  

  .یکتاننفر را وارد نمایید، یکی خودتان و دیگري نام شر

در این قسمت کافی است شما نسبت سهام شرکاء را با هـر تناسـبی               : تعداد سهم * 
مثال اگر دو شریک به صورت مساوي شریک هستند کافی است تعـداد             . وارد نمایید 

باشـد کـافی       می 1 به   2ها    ها را دو عدد برابر وارد نمایید و یا اگر شراکت آن             سهم آن 
  .مین نسبت وارد نماییدها را با ه است تا تعداد سهم آن

  تعریف خدمات
چه شما به غیر از خرید و فروش کـاال، خـدماتی همچـون تعمیـرات، نـصب و             چنان

دهیـد    اندازي، مشاوره، کمیسیون، خدمات در محل مشتري و امثال آن انجام می             راه
 فاکتورهـا   ها را وارد نمایید تا در بخش    فقط نام آن  »» تعریف خدمات ««در بخش   باید  
  . امکان صدور فاکتور خدمات براي شما فراهم باشدF6مک کلید با ک

شود؛ چون شما بابـت   در آمد حاصل از خدمات صددرصد سود محسوب می :نکته *
ها را دریافـت      الزحمه آن   اید و فقط به عنوان حق       اي پرداخت نکرده    ها هیچ هزینه    آن
  .کنید می

 به صورت ریالی و هم بـه  چه مایل هستید حساب خدمات خود را هم  چنان:نکته *
داري نمایید، کافی است ایـن اسـامی را در قـسمت کاالهـا بـا                  صورت تعدادي نگه  

در واقع هر کاالیی که     . موجودي اولیه مورد نیاز و قیمت اول دوره صفر تعریف نمایید          
شود که ایـن همـان تعریـف          ي آن صفر باشد مشمول صددرصد سود می         بهاي اولیه 

  .خدمات است

  ها کموجودي چ
ي مشتریان که یا نزد شما هستند و یا جهت وصول بـه               به تمامی اسناد وصول نشده    

بنـابراین شـما در ایـن    . شـود  ها گفته می اید، موجودي چک   ها گذاشته   حساب بانک 
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پرسـد،    افزار از شما مـی      چه نرم   هاي خود را برابر آن      قسمت باید اطالعات کامل چک    
  . وارد نمایید

ها،  اند را باید پس از تعریف آن ها گذاشته شده به حساب بانکهایی که   چک:نکته *
  .ها، اعالم واگذاري نمایید از قسمت عملیات بخش بانک

، نام صاحب چک را در بخش  شما باید پیش از ورود اطالعات مربوط به چک :نکته *
 و امثال   "مشتریان متفرقه "مشتریان وارد نمایید و به هیچ عنوان از اسامی همچون           

افزار   چون به هر دلیلی اگر در آینده این چک برگشت خورد، نرم           . آن استفاده نکنید  
  .باید بداند که چه کسی را باید بدهکار نموده و به شما گزارش دهد

  اسناد پرداختی
ها  اید و هنوز تاریخ سررسید آن ها و اسنادي که پیش از این صادر نموده    به تمام چک  

  .شود اي شما کسر نشده، اسناد پرداختی گفته میه نرسیده و یا از حساب بانک

ایـد در   ها پرداخـت نمـوده   ها را به آن شما باید نام مشتریانی که این چک :نکته *
  .وارد نمایید»» تعریف مشتریان««قسمت 

  موجودي صندوق
نماییـد کـه      داري می   به تمام وجوه نقدي که شما در فروشگاه و یا محل کار خود نگه             

  . شود  و کتاب شماست، موجودي صندوق گفته میمتعلق به حساب

تواند وجوه نقد موجود در گاو صندوق، دخـل،   ي صندوق می  منظور از کلمه:نکته *
پس لزومی ندارد که شما حتما به صورت فیزیکـی صـندوقی            . باشد... کشوي میز و    
  .داشته باشید

  

  تکالیف گام اول
آن، جهت تسلط بیشتر به امکانـات       لطفا پس از برداشتن گام اول و آموختن مطالب          

  .افزار و رسیدن به مهارت کافی تکالیف زیر را با دقت و پشتکار انجام دهید نرم
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  : به یاد داشته باشیم

  .کار نیکو کردن از پر کردن است
  

  تکالیف گام اول
  

    مشتري30     تریان تعریف مش-1
  هاي خود را تعریف نمایید تمام بانک    ها  تعریف بانک-2
    کاال30     تعریف کاالها-3
  هاي خود را تعریف نمایید تمام هزینه    ها  تعریف هزینه-4
  تمام خدمات خود را تعریف نمایید     تعریف خدمات-5
  تمام شرکاء خود را تعریف نمایید     تعریف برداشت-6
    فقره چک20    ها ک موجودي چ-7
   فقره چک20     اسناد پرداختی-8



  

  

  

 
 





   ثبت عملیات روزانهـثبت اطالعات تکمیلی /  گام دوم 
 
   29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثبت اطالعات تکمیلی
ترین اطالعات مورد نیاز براي شـروع بـه کـار بـا               ي تعریف اصلی    یقهدر گام اول طر   

اطالعات تکمیلی کـه بخـشی از آن را در          . افزار جامع حسابداري کیان گفته شد       نرم
هـا امکـان      گام دوم شرح خواهیم داد به مواردي اختصاص دارد که با ثبت نمودن آن             

ر بر اطالعات اصلی برایمـان      ت  بندي دقیق   مدیریت بهتر، انجام عملیات بیشتر و طبقه      
  .شود فراهم می

  ها وضعیت حساب
امکان مسدود نمودن و یا خارج نمودن از وضـعیت          »» ها  وضعیت حساب ««در بخش   

ها براي شـما فـراهم    ها و برداشت    ها، کاالها، هزینه    مسدودي حساب مشتریان، بانک   
ا نداشـته   ي همکاري با مـشتري خاصـی ر         ممکن است که شما تمایل به ادامه      . است

باشید و دوست دارید نام آن مشتري از لیست اصلی مشتریان شـما حـذف گـردد،                 
هـا    ها، کاالها، هزینه    در مورد بانک  . توانید از این بخش کمک بگیرید       براي این کار می   

  .ها نیز وضعیت به همین صورت است و برداشت
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ي آن   نـده شرط الزم براي مسدود نمودن هر نوع حسابی، آن اسـت کـه ما   :نکته *
هـایی کـه داراي       بنابراین برنامه به صورت هوشمند فقط حـساب       . حساب صفر باشد  

   .دهد ها وجود داشته باشد، نمایش می ي صفر باشند و امکان مسدود نمودن آن مانده

  ثبت قیمت کاال
 سـطح   12توانید براي هر یـک از کاالهایتـان           شما می »» ثبت قیمت کاال  ««در بخش   

نمایید و یا قیمت روز کاال در مراکز خرید مختلف را بـه برنامـه               قیمت فروش تعریف    
کند   ثبت قیمت فروش کاال هنگام صدور فاکتور فروش به شما کمک می           . اعالم کنید 

هـاي تعریـف      هاي قیمتی کاالهاي خود را بر اساس قیمـت          تا با انتخاب یکی از گروه     
  . شده به فروش رسانید

بوط به سطوح مختلف را پیش از انتخاب کـاال بـا   توانید عناوین مر شما می :نکته *
  . به دلخواه تغییر دهیدInsertفشردن کلید 

  تاریخ انقضاء
هاي زمانی در ارتباط با کاالهاي        توانید محدودیت   شما می »» تاریخ انقضاء ««در بخش   

به عنوان مثال ممکن است کاالیی بعد از گذشت چند ماه فاسـد             . خود را وارد نمایید   
که از این ناحیه متضرر نشوید کافی است          شما براي این  . رقابل فروش باشد  شود و غی  

هاي مناسـبی در      برنامه گزارش . تا مدت زمان اعتبار آن کاال را به برنامه اعالم نمایید          
بخش گزارشات ویژه سه براي استخراج کاالهاي در معرض انقضاء و یا منقضی شـده               

  .در اختیارتان خواهد گذاشت

د فرصت زمانی خود را براي فروش کاالهایی کـه بـه صـورت    یتوان  میشما :نکته *
مـثال شـما کـاالیی را سـه ماهـه      . اید، به برنامه اعالم نماییـد       مدت خریداري نموده  

ي صحیح کار این است که تا پیش از سه ماه آن کـاال                اید، پس شیوه    خریداري نموده 
اولـی ناشـی از     . شـود   میرا به فروش رسانید که در این صورت دو نوع سود حاصل             

اي که از دیگران نزد شما تا زمان سررسید پرداخت            فروش کاال و دومی بابت سرمایه     
  .آن کاال خواهد ماند
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  مهلت تسویه
توانید براي مشتریان خود مدت زمان بدهکاري         شما می »» مهلت تسویه ««در بخش   

ش گزارشات ویژه   در این صورت برنامه در بخ     . چنین سقف اعتبار تعریف نمایید      و هم 
هـا سررسـید شـده، در          مناسبی از بدهکاران کـه مهلـت پرداخـت آن           سه گزارش 

  . گذارد اختیارتان می

چه سقف اعتبار براي مشتریان خود تعریف نمایید، هر گـاه میـزان بـدهکاري                 چنان
مشتري در نتیجه معامالت و مراودات کاري از آن مرز عبـور نمایـد، هـشدار الزم و                  

  .شود  به شما داده میپیغام مناسب

توانید سقف تخفیف به مشتري مورد نظر را تعریف نمایید  شما در همین قسمت می :نکته *
  .تا هنگام صدور فاکتورهاي فروش از میزان تخفیف توافق شده با مشتري مطلع باشید

چه به هر دلیلی تمایل داشته باشید حساب مشتري خاصی را بلوکه نمـوده و   چنان :نکته *
با آن نداشـته باشـید و در        ... کان هیچ عملیاتی اعم از خرید، فروش، دریافت و پرداخت و            ام

 را مقابـل    1صورت انتخاب مشتري مورد نظر سیستم به شما پیغام مناسب بدهد، بایـد عـدد                
   .بنویسیدسئوال مورد نظر 

  .ویسیدبراي باز نمودن حساب بلوکه شده عدد صفر را مقابل سئوال مورد نظر بن :نکته *

  ثبت شرح آماده
توانید جمالت و عبارات پرکاربرد خود را در این بخـش             براي سهولت در کار شما می     

ها را احـضار    آنF9, F8, F7, F6وارد نموده و در مواقع مورد نیاز توسط کلیدهاي 
داري   ي خـود نگـه      توانند ده جملـه را در حافظـه         هر کدام از این کلیدها می     . نمایید

  .ي پرکاربرد خود را تعریف نمایید  جمله40توانید  ا جمعا مینمایند و شم

  

  

مـثال  . بندي شده استفاده نماییـد  شود از این چهار کلید به صورت دسته توصیه می :نکته *
یکی از این کلیدها را به جمالت پرکاربرد در اسناد دریافـت و پرداخـت اختـصاص دهیـد و                    

  ...و ها  دیگري را براي جمالت پرکاربرد بانک
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  ثبت شرح کاال
مثل . تواند توضیحات بیشتري نیز داشته باشد       هر کاالیی عالوه بر نام واقعی خود می       

  ... موقعیت مکانی، نام سازنده وبارکد، رنگ، وزن، ابعاد، شماره فنی، 

ـ دانید بعضی از این توضیحات فقط مختص شما خواه          همانطور که می   مثـل  . د بـود  ن
ها   مشتریان شما نیازي به دانستن آن     انی کاال در مغازه و       یا موقعیت مک   شماره فنی و  

 اما هستندگونه توضیحات در هنگام صدور فاکتورها قابل رویت           این. نخواهند داشت 
  .  دیده نخواهد شدها در چاپ فاکتور اثري از آن

وارد »» توضیح در ثبـت فـاکتور  ««براي جستجوي اطالعاتی که در قسمت  :نکته *
  . در بخش صدور فاکتورها استفاده کنید12Fتوانید از کلید    می،اید نموده

 و در چاپ فاکتورها نیز قابـل رویـت          باشند  میسایر توضیحات که مناسب مشتریان      
، مثل شماره سریال، مدت زمان گـارانتی      . شوند  در این قسمت تعریف می    نیز  هستند  

  ... و شماره بیمه

»»  فـاکتور چـاپ توضیح در ««ر قسمت  اطالعاتی که دثبت و یا تغییربراي  :نکته *
  . در بخش صدور فاکتورها استفاده کنید1Fتوانید از کلید    می،اید وارد نموده

  ثبت شرح فنی کاال
 سـطح  10توانید به دلخواه خود براي هـر کـاال تـا     عالوه بر موارد گفته شده شما می    

تـاب هـستید،    به عنوان مثال اگر شما فروشـنده ک       . اطالعات تکمیلی تعریف نمایید   
ایـد    توانید براي هر عنوان کتاب که نامش را در بخش تعریف کاالهـا وارد نمـوده                 می

نام نویسنده، نام مترجم، نام ناشر، شماره شـابک، تـاریخ انتـشار،             : اطالعاتی مانند 
  .ثبت کنید... نوبت چاپ، نام چاپخانه و 

  اسناد امانی
مثـل چـک    .  بـدل شـود     و   مرسوم است در بازار اسنادي بـه صـورت پـشتوانه رد           

 در قرارداد اجـاره و یـا امثـال آن در نظـر گرفتـه                تخلیه مغازه اي که براي      پشتوانه
توانید اسناد امانی دریافتی یا پرداختی خود را در این قسمت ثبـت   شما می. شود  می

گونه اسناد در مانده حساب مشتریان         ثبت این  نمایید و باید در نظر داشته باشید که       
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محسوب نخواهـد  به عنوان بدهکاري یا بستانکاري افراد        و   هه تاثیري نداشت  هیچ گون 
  . شد

ها را بدون تاریخ  توانید شرح و بابت ثبت نموده و یا آن براي اسناد امانی می :نکته *
  .ثبت نمایید

ي تـاریخ بـا کلیـد     براي ثبت بدون تاریخ اسناد امانی، کافی از روي گزینه :نکته *
Escعبور نمایید .  

  محاسبه واحدها
  .براي تبدیل واحدهاي مختلف ارزي، وزنی و طولی از این قسمت استفاده کنید

دالر، یـورو،   : مانند. دیگر  تبدیل واحد پول کشورهاي مختلف به یک      : محاسبات ارزي 
  ...درهم، پوند و 

کیلو، تن، مثقال، گرم،    : دیگر مانند   تبدیل واحد اوزان مختلف به یک     : محاسبات وزنی 
  ...ر، قیراط و خروا

  ...متر، یارد، اینچ و : دیگر مانند تبدیل واحد طول مختلف به یک: محاسبات طولی

  دفترچه قسط
ي اقـساط از      ممکن نیست که به ازاي همـه      برایتان  اگر شما فروش اقساطی دارید و       

ي قسط صـادر نمـوده و بعـد از            توانید دفترچه   ، می کنیدمشتري خود چک دریافت     
  .دارید ، آن را نزد خود نگه توسط مشتريچه این دفترءامضا

اقساط و مبلغ هر قسط و اولین تـاریخ سررسـید           کل  براي این کار کافی است مبلغ       
انجـام  بـه صـورت اتوماتیـک       ي کارها را برنامه        بقیه ،قسط را به برنامه اعالم نمایید     

  .دهد ي کار را به شما نمایش می خواهد داد و نتیجه

  .تواند هفتگی، ماهیانه و یا مدت زمان دلخواه باشد ساط میفاصله بین اق :نکته *

برنامه قادر است تا اوراق دفترچه قسط را به عنوان سند دریافت به صورت  :نکته *
در این صورت همانند چک سررسید آن به شما اعالم شـده و             . اتوماتیک ثبت نماید  
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 قسمت نقد شـدن  چه مشتري قسط خود را در سررسید پرداخت نمود آن را از      چنان
  .سند به صندوق ثبت نمایید

 ذخیـره  3Fتوانید دفترچه قسط صادر شده را بـا کلیـد    در صورت نیاز می :نکته *
  .نمایید

  .در هر برگ دفترچه قسط اطالعات کاملی در مورد باقیمانده اقساط وجود دارد :نکته *
  

  ثبت عملیات روزانه
افزار جامع حـسابداري کیـان بخـش         یکی دیگر از چهار عنوان اصلی موجود در نرم        

شما مانند خرید، فروش،    تمام کارهاي عملیاتی    امکانات الزم براي    . باشد  عملیات می 
بینـی     این بخش پیش   در... دریافت، پرداخت، عملیات بانکی، چک، صندوق، تولید و         

  .شده است

  فاکتور پیش
تفاوت آن با فاکتور    باشد و     فاکتور می   یکی از نیازهاي مبرم مراکز تجاري صدور پیش       

هاي پیشنهادي شما و تعداد کاالهاي ذکر شده هیچ           فروش در این است که در قیمت      
به این معنی که تعداد کاالهاي ذکر شده با تعداد موجـودي            . محدودیتی وجود ندارد  

تر   توانید حتی پایین    شود و شما براي قیمت آن می        کاال در فروشگاه شما مقایسه نمی     
  .فاکتور صادر نمایید ود، پیشاز قیمت خرید خ

فاکتور و سپس صورت مـشتریان        فاکتور ابتدا فرم پیش     ي پیش   پس از انتخاب گزینه   
خواهیـد    شما باید از لیست مشتریان، نام مشتري که می        . بر روي صفحه خواهد آمد    

 در  F3 و   F2کلیدهاي جستجوي   . فاکتور صادر نمایید را انتخاب نمایید       براي او پیش  
 برنامـه   Enterبعد از انتخاب مشتري توسط کلید       . قابل استفاده هستند  این قسمت   

هاي پیشنهادي بـراي صـدور        افزار قیمت   کند که مایل هستید نرم      از شما سئوال می   
بعد از گذر از این مرحلـه بـه         . فاکتور را بر اساس کدام الگو و روش اعالم نماید           پیش

  .یدشو فاکتور وارد می ي انتخاب کاال در پیش صفحه

هـا بـه      نمایید تمامی کاالهاي شما به همـراه موجـودي آن           همانطور که مشاهده می   
در ایـن   . ترتیب حروف الفبا مرتب شده و کار جستجوي شما را آسان نمـوده اسـت              
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 براي جستجوي کاالها قابل استفاده هستندو بـه غیـر از            F3 و   F2قسمت نیز کلید    
ها دسترسی    ول کاالي موردنظر نیز به آن     توانید با تایپ حروف ا      این دو کلید، شما می    

  .پیدا کنید

تعداد . بعد از انتخاب کاالي موردنظر، تعداد و قیمت آن را باید به برنامه اعالم نمایید              
و قیمت اعالم شده هیچ تاثیري در محاسبات سود و زیان برنامه نخواهـد گذاشـت                

داد کاالیی را که مایل  به همین روال هر تع    . باشید  فاکتور می   چون در حال صدور پیش    
براي انتخـاب خـدمات نیـز       . هستید، انتخاب کنید و تعداد و قیمت آن را وارد کنید          

 کمک  F4 را بزنید و براي درج یادداشت براي کل فاکتور از کلید             F6توانید کلید     می
توانید براي تک تک کاالهاي انتخـابی خـود توضـیحی خـاص درج      شما می . بگیرید
  . بر روي هر کاال میسر خواهد بودF1یز با زدن کلید این کار ن. نمایید

.  را وارد نماییـد F5فاکتور بایـد کلیـد    بعد از طی تمامی مراحل فوق براي ثبت پیش 
توانید مبلغ تخفیف، کرایه حمل و طلب زمانی را به صورت عددي و یا    هنگام ثبت می  

رحله قابل اسـتفاده    فاکتور نیز در همین م      امکان چاپ پیش  . درصدي نیز وارد نمایید   
  . خواهد بود

ي فاکتورهـا، سیـستم       توانید بـراي صـدور کلیـه        شما در بخش تنظیمات برنامه می     
براي کسب اطالعات بیشتر به بخش تنظیمات فاکتورهـا         . ویزیتور را نیز فعال نمایید    

  .رجوع کنید

در بخش فاکتورها کلیدهاي بسیاري فعال هستند کـه بـا فـشردن کلیـد      :نکته *
  .ها مطلع شوید توانید از آن می Tabما یا راهن

  درآمد نامشهود
تـوان    بینی نمی   گونه پیش   ها هیچ   در هر کاري درآمدهایی وجود دارد که نسبت به آن         

ها، فروش روزنامـه      کشی  مثل فروش ضایعات، کمیسیون، مشاوره، جوایز، قرعه      . نمود
  ... باطله، فروش کارتن خالی و

افزار جـامع     در نرم شوند،    موال به صورت نقدي تسویه می     که مع به این گونه درآمدها     
   .شود میجامع حسابداري کیان درآمد نامشهود گفته 
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سایر درآمدهایی که به صورت دریافت چک و یـا حـساب دفتـري کـسب      :نکته *
  .باشند نمایید، در قسمت فاکتورهاي فروش، فروش خدمات قابل ثبت می می

  فاکتور خرید 
نمایم که برنامـه در هـر          بخش توجه شما را به این نکته جلب می         قبل از توضیح این   

پرسد و شما نیاز نیست که        کجا که الزم باشد، سئوال درست و به موقع را از شما می            
روال طبیعی برنامه بر اساس الگـوي کـاري خـود شـما             . مطلبی را به خاطر بسپارید    

ابداري کیـان را آسـان      افزار جامع حـس      است و همین مطلب کار با نرم        طراحی شده 
  .پس فقط دقت کنید و به سئواالت درست پاسخ دهید. نماید می

در بخش فاکتورها کلیدهاي بسیاري فعال هستند کـه بـا فـشردن کلیـد      :نکته *
  .ها مطلع شوید توانید از آن می Tabراهنما یا 

شـما  اولین سئوالی کـه برنامـه از        . گونه خواهد بود    نیز همین فاکتور خرید   در بخش   
. خواهید خرید نمایید پرسد این است که از چه کسی می براي صدور فاکتور خرید می  

شـود،    پس الزم است که از لیست مشتریان خود که به صورت اتوماتیک ظـاهر مـی               
مشتري موردنظر را پیدا کرده و انتخاب نماییم و اگر مشتري در لیست ما قرار ندارد،                

  . گردیم ف نموده و بعد به همین مرحله بررا تعری ابتدا در قسمت اطالعات آن

 خریـد    آیا مایل هـستید قیمـت     " :د که کن بعد از انتخاب مشتري، برنامه سئوال می      
   "؟کاالها در گذشته را نیز به شما اعالم نماید

توانیـد مطلـع      با این کار شما هنگام ثبت قیمت جدید کاالهاي خریداري شده، مـی            
بعد از پاسخ به این سئوال . تر اند یا ارزان تر شده نشوید که نسبت به قبل اجناس گرا 

  . کدام هم باشد وارد بخش صدور فاکتور خواهید شد تواند هیچ که می

مانند پیش فاکتور خواهید دید که فاکتور شما تاریخ، شماره و نام مشتري را در بـاال                 
  .درج نموده است

 تانتوانید کاالي موردنظر     می  و  دارید رو پیشخود را   اسامی تمامی کاالهاي    حاال شما   
این روش که شما از بین کاالها یکی را انتخـاب           . را پیدا نموده و آن را انتخاب نمایید       

تر از روشی خواهد بود که یک فاکتور سفید در اختیار شما باشد          نمایید، بسیار سریع  
  .و شما بخواهید به آن یک مورد، یک مورد کاال اضافه نمایید
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اید که از قبـل در لیـست کاالهـاي شـما قـرار نـدارد،                   را خریده  اگر کاالي جدیدي  
 اول نام کاالي جدید را ثبت نموده و بعد آن را            Insertجا با کلید      توانید در همین    می

  .خریداري نمایید

توضـیحات   F1توانید با زدن کلیـد        براي هر کدام از کاالهایتان که مایل هستید می        
  .مورد نیاز را درج نمایید

متنی را که در این بخـش       . توانید براي کل فاکتور یادداشت بنویسید        می F4ید  با کل 
توانیـد مـثال      در این قسمت مـی    . نویسید، در گزارشات قابل جستجو خواهد بود        می

  .را نیز وارد نماییدخرید خود ي فاکتور دستی  شماره

 بـه ایـن     پیوست. توانید براي فاکتور خود پیوست صادر نمایید         می Delبا زدن کلید    
توانیـد بـراي ایـن فـاکتور      معناست که شما هر مقدار که دوست داشته باشید، مـی      

  .ها را وارد نمایید توضیح، شرح، یادداشت، متن قرارداد و یا هر چیزي شبیه این

توانیـد    ، می  و قبل از ثبت قطعی فاکتور      بعد از انتخاب تمامی کاالهاي خریداري شده      
این امکان بـراي مراکـزي کـه انبـار          . ر صادر نمایید   حواله انبا  Alt+Hبا زدن کلید    

  .اي دارند، قابل استفاده خواهد بود جداگانه

.  را وارد نماییـد    F5بعد از انتخاب تمام کاالهاي موردنظر براي ثبت فاکتور باید کلید            
نماییم و بعـد از آن برنامـه فـاکتور را       مبالغ تخفیف، کرایه و طلب زمانی را اعالم می        

توانید انتخاب کنید که هم فاکتور        باشد که می    در همین مرحله می   .  نمود ثبت خواهد 
  .شود جا تمام می ي ثبت فاکتور خرید در این پس مرحله. ثبت شود و هم چاپ گردد

کند که شـما ممکـن         فرض می  هوشمندانهبرنامه به صورت    خرید  بعد از ثبت فاکتور     
  . است در قبال این خرید، پرداختی هم انجام داده باشید

کدام از این قسمت خـارج   اید با انتخاب هیچ اگر هیچ پرداختی انجام نداده :نکته *
  .شوید

کـدام فقـط    فاکتور خرید شما به صورت کامل ثبت شده است و فرمان هیچ :نکته *
  .دمربوط به سند پرداخت خواهد بو
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ي ورود اطالعات     نماید و آماده    نویس می    مشخصات اولیه سند پرداخت را پیش      برنامه
 صـدور چـک      یا وجه نقد، خرج چک مشتریان و     توانید    شما می . شود توسط شما می  

  .دو سند پرداخت را تکمیل نماییشخصی از حساب خودتان را در این قسمت ثبت 

مان پرداختی و تسویه شـما را اعـالم   برنامه به صورت اتوماتیک میانگین ز :نکته *
   .نماید می

 برنامه بـه صـورت   .تواند با فاکتور خرید برابر نباشد سند پرداخت شما می :نکته *
  .هوشمندانه اختالف مبلغ را در مانده حساب قبلی مشتري منظور خواهد کرد

شما  به عنوان راهنماي کامل، کلیدهاي فعال در این بخش را به Tabکلید  :نکته *
  .توضیح خواهد داد

خواهید کرایه حمل و یا طلب زمـانی را بـه صـورت درصـدي وارد      اگر می :نکته *
  . را وارد کنید1نمایید، باید ابتدا عدد 

 براي برگشت به وضـعیت  11Fنمایش فاکتور و کلید   براي پیش10Fکلید  :نکته *
  .عادي در نظر گرفته شده است

  .ر شرح اضافی کاال فعال است براي جستجوي د12Fکلید  :نکته *

   دسترسی به کلیه گزارشات و امکانات جانبی12F+Ctrlکلید  :نکته *

  .توانید تاریخ فاکتور را تغییر دهید  میT+Altبا کلید  :نکته *

 بـراي احـضار دو نـوع    PageDown+Ctrl و PageUp+Ctrlکلیدهاي  :نکته *
  .اند ماشین حساب برنامه در نظر گرفته شده

  .کند ي اقالم وارد شده را به شما اعالم می جمع کلیه/ کلید  :نکته *
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  فاکتور فروش 
 و بیشتر   باشد  فاکتور می   ثبت فاکتور فروش نیز تا حدودي شبیه فاکتور خرید و پیش          

  . کلیدها داراي کاربرد یکسانی هستند

شما بعد از انتخاب نام مشتري موردنظر باید به این سئوال پاسـخ دهیـد کـه مایـل                 
اگر خاطرتان باشد در    . ستید برنامه کدام الگوي قیمتی را براي شما پیشنهاد نماید         ه

تعریـف  فـروش    نوع قیمـت     12توانستید براي هر کاالي خود تا         قسمت اطالعات می  
باشد   پرسد که مشتري جزو کدام گروه قیمتی می         جا برنامه از شما می      در این . نمایید

ها براي فـروش پیـشنهاد         باشید، همان قیمت   هاي آن گروه را ثبت کرده       و اگر قیمت  
کنـد و اسـتفاده از        پیشنهاد می ها را     قیمتشود که برنامه فقط       یادآوري می . شود  می

  .توانید قیمت پیشنهادي را تغییر دهید آن قیمت اجباري نیست و شما می

توانیـد از اعـالم         هاي مختلف براي کاالهاي خود ثبت نکرده باشـید، مـی            اگر قیمت 
  . د دلخواه کمک بگیریددرص

.  درصد سود از مشتري خود بگیرید      10 يبه عنوان مثال شما مایل هستید در فاکتور       
 10 را وارد نمایید، برنامه به صورت اتوماتیک 10زمانی که در اعالم درصد دلخواه عدد       

کنـد، متـذکر      درصد به آخرین قیمت خرید اضافه نموده و براي فروش پیشنهاد می           
  . دهد و استفاده از این قیمت اجباري نیست رنامه فقط پیشنهاد میشود که ب می

توانید از برنامه بخواهید که آخرین قیمت فروش کاالها را پیشنهاد نمایـد و                 می شما
یا آخرین قیمت فروش کاالها به همین مشتري که در حـال حاضـر بـرایش فـاکتور                  

  .و اجباري نخواهد بودها فقط پیشنهادي است  این قیمت. نمایید فروش صادر می

ي فاکتور مشابه فاکتور خرید، باید کاالهاي موردنظر را انتخاب            بعد از ورود به صفحه    
فاکتور   امکاناتی که در فاکتور خرید و پیش      . نموده و تعداد و قیمت آن را اعالم نمایید        

مثـل یادداشـت فـاکتور،      . هستندجا نیز قابل استفاده       در اختیار شما بودند، در این     
ي انبار، ثبت توضیح براي هر فاکتور، ثبت پیوست فاکتور، تغییر تاریخ فاکتور               حواله

هـاي فعـال در       چنان به عنوان صفحه راهنما و شـرح کلیـد           نیز هم  Tabکلید  ...   و
  .اختیار شما خواهد بود

برنامه به صورت اتوماتیک تعداد اعالم شده یک کاال جهت فـروش را، بـا موجـودي                 
کند و اگر این تعداد بیشتر از موجودي شـما باشـد، اخطـار الزم را                  میانبار مقایسه   
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و یا اگر شما به صورت اشتباهی بخواهید کاالیی را زیر قیمت خریـد خـود                . دهد  می
افـزار جـامع حـسابداري کیـان کـامال            نـرم . دهد  بفروشید، برنامه باز هم اخطار می     

  .هد کردحواسش جمع است و به عنوان مدافع منافع شما عمل خوا

توانید بـه دو روش معمـولی و رسـمی فـاکتور      پس از تایید و ثبت فاکتور فروش می    
  .رسد جا ثبت فاکتور فروش به پایان می در این. فروش خود را چاپ نمایید

کند که شـما در قبـال ایـن         فرض می  هوشمندانهبعد از این مرحله، برنامه به صورت        
نویس نموده و   پس سند دریافت را پیش؛یدفاکتور فروش دریافتی هم انجام داده باش    

  . ي ورود اطالعات خواهد کرد آماده

 ثبـت ي بانکی از مشتریان خود را         توانید وجه نقد، چک و یا حواله        در این قسمت می   
  . یدکني هیچکدام را انتخاب  اید، گزینه اگر هم هیچ سندي دریافت نکرده. نمایید

اثیري بر فاکتور فروش شما نخواهد داشت، انتخاب فرمان هیچکدام، هیچ ت :نکته *
   .کند بلکه فقط انصراف شما از ثبت سند دریافت را اعالم می

هـا و   بانـک  هاي بانکی امکان ثبت فیش نقدي، حواله، بین در قسمت حواله :نکته *
  .خوان فراهم است کارت

ا اعـالم   راسناد و تسویه دریافتیبرنامه به صورت اتوماتیک میانگین زمان  :نکته *
   .نماید می

 برنامه بـه صـورت   . برابر نباشدفروشتواند با فاکتور   شما میدریافتسند  :نکته *
  .هوشمندانه اختالف مبلغ را در مانده حساب قبلی مشتري منظور خواهد کرد

  

خواهید فاکتور فروش خود را به صورت دریافت کامال نقـدي ثبـت    اگر می :نکته *
 را  BackSpace کلید   5Fت فاکتور فروش به جاي کلید       کنید، کافی است هنگام ثب    

را  برنامه ضمن ثبت فاکتور فروش، به صورت اتوماتیک سند دریافـت آن      . وارد نمایید 
  .به صورت نقدي ثبت نموده و وجه آن را به حساب صندوق اضافه خواهد کرد

  .ي انبار در نظر گرفته شده است  براي صدور حوالهH+Altکلید  :نکته *

  . براي انتخاب و فروش خدمات در نظر گرفته شده است6Fکلید  :کتهن *
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  حساب هزینه
  حساب برداشت
  حساب مشتریان

 

  فاکتور برگشت از خرید
جا بیشتر بـه       در این  ؛باشد  هاي قبل می    مراحل کار در این قسمت کامال شبیه قسمت       

  .پردازیم مفهوم فاکتور برگشت از خرید می

ود را به هر    ي خ   خواهید اجناس خریداري شده     آید زمانی که می     در کار شما پیش می    
به این کار برگشت از خرید گفتـه        . دلیلی عودت دهید و یا به اصطالح مرجوع نمایید        

شود که بعد از ثبت آن کاالهاي مرجوعی از آمار موجودي شما کسر خواهد شد و                  می
  .شوید به مبلغ فاکتور برگشت از خرید، از طرف حساب خود بستانکار می

اشد که آخرین بار به چه قیمتی کاالهاي مرجوعی اگر شما هم یادتان رفته ب :نکته *
افـزار جـامع      ها را به همان قیمـت فـاکتور کنیـد، نـرم             اید تا آن    را خریداري نموده  

  .حسابداري کیان کامال به یاد دارد

  فاکتور برگشت از فروش 
خواهید اجنـاس فروختـه    آید زمانی که می ي قبل در کار شما پیش می     مشابه مرحله 

هـا را بـه شـما         ا به هر دلیلی پس بگیرید و یا به اصطالح خریـدار، آن            ي خود ر    شده
شود که بعد از ثبت آن کاالهـاي          به این کار برگشت از فروش گفته می       . مرجوع نماید 

مرجوعی به آمار موجودي شما اضافه خواهد شد و به مبلغ فاکتور برگشت از فروش               
  . شوید به طرف حساب خود بدهکار می

ما هم یادتان رفته باشد که آخرین بار به چه قیمتی کاالهاي مرجوعی اگر ش :نکته *
افزار جامع حسابداري کیان      ها را به همان قیمت فاکتور کنید، نرم         اید تا آن    را فروخته 

  .کامال به یاد دارد

  پرداخت 
در هر  . در این بخش تمامی حاالت ممکن براي صدور سند پرداخت فراهم شده است            

و یا بابت   ) برداشت( پرداخت یا براي هزینه، یا براي صاحبان سهام           سند ،اي  مجموعه
  . صادر خواهد شد) ها طرف حساب(مشتریان 

پرسـد    هنگام ورود به بخش سند پرداخت برنامه از شما می         
چـه هزینـه را      چنـان . باشد  که سند پرداخت از چه نوع می      
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  دـــــــقــــــن
  ک اشخاصــــــچ
  ک شخصیــــــچ
  ت سندــــــبـــث
  ت و چاپ سندــبــث

  ها دت چکـمحاسبه م
  دت سندــمحاسبه م

  مــــویــــقــــت
  دامـــک چــــیـــه
 

هـا بـراي      مت هزینه هاي تعریف شده در قس      انتخاب نمایید، بالفاصله تمامی سرفصل    
اگر برداشت را انتخـاب کنیـد،       . ها را انتخاب کنید     شود تا یکی از آن      شما لیست می  

دهد و اگر مشتریان را انتخاب نمایید،         لیست سهامداران را جهت انتخاب نمایش می      
حـساب را نمـایش       لیست تمامی مشتریان شما اعم از بدهکار و یا بستانکار و یا بـی             

  .ها را انتخاب نمایید  آندهد، تا یکی از می

ها   ي صدور سند پرداخت براي تمامی آن        بعد از انتخاب یکی از موضوعات فوق، ادامه       
سـند  یا بابـت    شوید که باید شرح       اي وارد می    یعنی شما به مرحله   . مشابه خواهد بود  

پرداخت را بنویسید و بعد از آن به برنامه بگویید که ریز سند پرداخت شـما شـامل                  
  .یی خواهد بودچه اجزا

هـاي    را  اعالم کنید، اگـر از چـک          اید، آن   به عنوان مثال اگر پول نقد پرداخت نموده       
ایـد،    هایی را جهت خرج کردن پرداخت نموده        موجود مشتریان خود، چک و یا چک      

ها را ثبـت      اید، آن   هاي بانکی خود چک کشیده      ها را انتخاب کنید و اگر از حساب         آن
  .کنید و الی آخر

م ریز هر سند نامحدود است و هر تعداد کـه بخواهیـد             اقال
  .ثبت نمایید... توانید چک و پول و می

در این  . بعد از اتمام ثبت ریز اسناد باید کل سند ثبت گردد          
زمان نیز میسر    هنگام امکان ثبت و چاپ سند به صورت هم        

  .است

ي   توانیـد از نحـوه      توجه کنید که شما قبل از ثبت سند می        
ها و یا کل سند مطلع شوید و یـا بـه اصـطالح                تسویه چک 

بــا مــشتري اي هــم  گیــري نماییــد و یــا اگــر وعــده راس
  . در قسمت تقویم ثبت نمایید، تا برنامه در روز موعود شما را مطلع نمایداید،  گذاشته

 اسـتفاده  2Fتوانید از کلیـد   براي رفتن به روز دلخواه در قسمت تقویم می :نکته *
  .نمایید

اگر شما بعد از ثبت ریز اقالم سند پرداخت، ثبت سند را اعالم نکنیـد، در   :نکته *
  .واقع هیچ کاري انجام نشده است
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  دـــــــقــــــن
  ک ــــــــــــچ

  ـــوالــــــهحــ
  ت سندــــــبـــث
  ت و چاپ سندــبــث

  ها دت چکـمحاسبه م
  دت سندــمحاسبه م

  مــــویــــقــــت
  دامـــک چــــیـــه
 

  دریافت
هاي دریافتی   دریافتی از مشتریان، چک     نقد ثبت مبالغ 

هـاي بـانکی در ایـن قـسمت      ها و یا اخذ حوالـه   از آن 
مانند سند پرداخت شـما ابتـدا نـام         . گیرد  صورت می 
ردنظر خود را انتخاب نموده و شـرح سـند          مشتري مو 

توانید وجـه نقـد،       بعد از آن می   . نویسید  دریافت را می  
هاي دریافتی را ثبت نمایید بعد از ثبت          چک و یا حواله   

مانند سـند   . اقالم سند دریافت، کل سند را ثبت کنید       
گیـري و ثبـت    پرداخت، قبل از ثبت سند امکـان راس       

  .ود دارددر تقویم وجبا مشتریان وعده 

 بخـش فـیش نقـدي، چـک         چهـار شود که حواله بانکی خـود شـامل           یادآوري می 
  . خواهد بود و کارتخوان حواله،ها بانک بین

دقت نمایید که براي سند دریافت یا پرداخت مهم نیست که مـشتریان مـا    :نکته *
د را   مهم این است که برنامه با باالترین دقت این اسنا          ؛داراي چه مانده حسابی باشند    

ي دقیق و واقعی بعد از سند دریافت و یا پرداخت     ها انتقال داده و مانده      به حساب آن  
  .را محاسبه خواهد کرد
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  تکالیف گام دوم
چـه در گـام اول    لطفا پس از برداشتن گـام دوم و آمـوختن مطالـب آن و مـرور آن               

کـافی  افـزار و رسـیدن بـه مهـارت            اید، جهت تسلط بیشتر به امکانات نرم        آموخته
  .تکالیف زیر را با دقت و پشتکار انجام دهید

  

  

  

  

  اگر تو همتی داري چو مردان
  به همت خویشتن را مرد گردان

  

  دومتکالیف گام 
  

    عدد20        ثبت فاکتور خرید-1
    عدد20     ثبت فاکتور فروش-2
    کاال10    ثبت فاکتور برگشت از خرید-3
   عدد10  برگشت از فروش ثبت فاکتور -4
   عدد10     ثبت سند پرداخت به هزینه-5
   عدد5   ثبت سند پرداخت به برداشت-6
   عدد15   ثبت سند پرداخت به مشتریان -7
  عدد20     ثبت سند دریافت -8
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  اي بر گام سوم مقدمه
 به خوبی   در شروع گام سوم توقع بر این است که هنرآموز در دو گام قبلی مطالب را               

توان متصور بود کـه       در این صورت می   . ي کافی تمرین کرده باشد      آموخته و به اندازه   
بـه تبحـر کـافی      ... ها، جستجوها، دستورات چاپ و        هنرآموز در کار با منوها، پنجره     

  .ها به درستی استفاده نماید تواند از آن رسیده و می

 Shift+Tab و   Tab کلیدهاي   چنین مورد توقع است که هنرآموز بتواند با کمک          هم
ي   اطالعات بیشتري در خصوص کلیدهاي فعال در هر قـسمت و امکانـات گـسترده              

  .برنامه به دست آورد

دهیم و فقـط بـه گفـتن          به همین دلیل در گام سوم مطالب را به اختصار توضیح می           
  .پردازیم هاي مهم و خاص می نکته
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   بانک
 ها در این    تمام عملیات مربوط به بانک    

  .قسمت گنجانده شده است

طور کـه از منوهـاي انتخـابی و             همان
ها کامال مشخص است شما       عناوین آن 

ي   توانید متناسب با نیاز خود گزینه         می
مورد نظر را انتخـاب نمـود و مراحـل          

  . مختلف آن را دنبال نمایید

هـا از دو قـسمت         بانـک   منوي بخـش  
تشکیل شده است که با خطی تیره از        

قسمت اول مربوط به    . اند  هم جدا شده  
ثبت عملیات بانکی بوده و قسمت دوم براي اصالح اسنادي است که در قـسمت اول                

  .اند ثبت شده

   .هاي قبل قابل عودت نیستند هاي خرج شده در دوره چک :نکته *

شود به عنـوان سـود غیرمـستقیم در     ها واریز می سود سپرده که به بانک :نکته *
   .تاثیر خواهد گذاشتي شما  افزایش سرمایه

هـاي غیرمـستقیم در کـاهش     ها بـه عنـوان هزینـه    کسر کارمزد از بانک :نکته *
  .ي شما تاثیر خواهد گذاشت سرمایه

  .ها به صورت اتوماتیک از صندوق کسر خواهد شد مبالغ واریز شده به بانک :نکته *

ـ    اگر می :نکته * د از گزینـه  خواهید چکی را بدون اقدام از بانک پـس بگیریـد، بای
  .ها استفاده نمایید عودت چک واگذار شده از بانک

  

  ها واریز وجه نقد به بانک
  ها هاي موجود به بانک واگذاري چک

  ها کسر کارمزد از بانک
  ها ه به بانکواریز سود سپرد

  انتقال مبلغی از بانکی به بانکی دیگر
  ها عودت چک واگذار شده از بانک
  ها اصالح اسناد واریز نقدي به بانک

  ها اصالح کارمزدهاي کسر شده از بانک
  ها  بانکههاي واریز شده ب اصالح سود

  ها هاي رسیده به بانک اصالح حواله
  ها اصالح اسناد انتقالی به بانک
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  چک
طور که از عنوان این قسمت        همان

توانیـد    مشخص اسـت شـما مـی      
هـاي   تمامی کارهاي مربوط به چک    

  .خود را در این بخش انجام دهید

با توجه به این که استفاده از ایـن         
امکانات به سادگی و راحتی سـایر       

قط به گفـتن    باشد، ف   ها می   قسمت
  .کنیم هاي مهم بسنده می نکته

  

. انـد  ي یک خط از هم جدا شـده  هاي شما در قسمت چک به وسیله  انتخاب:نکته *
ها بوده و قـسمت دوم مربـوط بـه         قسمت اول مربوط به ثبت عملیات مربوط به چک        

  .ایم اصالح اسناد ثبت شده که در قسمت اول انجام داده

هاي صادره و یا اعالم وصول  ماتیک اعالم پرداخت چکبرنامه به صورت اتو :نکته *
کند؛ شما باید پس از       ها را در تاریخ سررسید ثبت نمی        هاي واگذار شده به بانک      چک

  .استعالم از بانک خود عملیات مذکور را با استفاده از امکانات موجود ثبت نمایید

العـات تعریـف   هایی که در بخـش اط  همان چک(هاي اول دوره  ابطال چک: نکته *
طـور کـه      همـان . هیچ تاثیري در مانده حساب مشتریان نخواهد گذاشـت        ) اید  کرده

  .کرد ها مانده حساب مشتري تغییري نمی هنگام ثبت این چک

تـري از   توانید اطالعـات کامـل    ها می  بر روي چکInsert با فشردن کلید :نکته *
  .چک مشاهده نمایید

ها را بر اساس تاریخ  سازي چک ي مرتب انید شیوهتو می  3F با فشردن کلید :نکته *
  .سررسید، شماره سریال و یا مبلغ چک تغییر دهید

ها، برنامه به صورت هوشـمندانه عمـل نمـوده و     هنگام اعالم برگشت چک :نکته *
دهد و نیازي نیست شما به صورت دستی کـاري            مانده حساب مشتریان را تغییر می     

  )هاي شخصی چک(اعالم پرداخت 
  )هاي واگذار شده چک(اعالم وصول 

  )هاي مختلف چک(اعالم برگشت 
  ...)موجود، نقد نشده و (ابطال چک 

  ...)موجود، نقد نشده و (اصالح چک 
  عودت چک خرج شده از مشتریان

  تبدیل چک پرداخت شده به پرداختنی
  تبدیل چک نقد شده به قابل وصول

  ک برگشتی به وضعیت قبلتبدیل چ
  تبدیل چک برگشتی شخصی به وضعیت قبل
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ها کـه قـبال بـه مـشتري خـود خـرج               اگر یکی از چک   به عنوان مثال    . انجام دهید 
اید برگشت بخورد، برنامه به صورت اتوماتیک صاحب اصلی چک را بـه مبلـغ                 نموده

چک بدهکار و شخصی که چک را به او خرج کرده بودید به همـان مبلـغ بـستانکار                   
  .کند می

  .اشته باشیددهد توجه کافی د هایی که برنامه هنگام ثبت اسناد می به پیغام :نکته *

  صندوق
ها  اي معموال یکی از پرکارترین حساب صندوق یا گردش وجوه نقد در هر مجموعه

جا تمامی عملیات مربوط به صندوق و وجوه نقد به صورت  تا به این .خواهد بود
داد  اتوماتیک انجام شد و شما دیدید که برنامه به صورت هوشمندانه تشخیص می

 را صندوق که باید چه موقع طرف حساب
به غیر از کارهایی که تا . در نظر بگیرد

ایم، چند کار  کنون با صندوق انجام داده
ها را هم توضیح  ماند که آن دیگر باقی می

یکی برداشت وجه نقد از . دهیم می
ها، یکی نقد کردن چک شخصی  خودپرداز

خودمان در وجه صندوق و دیگري 
  . نقدکردن چک مشتریان به صورت دستی

هـا بـا صـندوق بـوده از ایـن قـسمت        اصالح اسناد نقدي که گـردش آن  :تهنک *
 شده یا دریافت شده نقدي و یا اصـالح   مانند اصالح اسناد پرداخت  . پذیر است   امکان

  .شدند اسناد درآمد نامشهود که به صورت نقدي ثبت می

ی شود تا سایر اسناد مرتبط بـا سـند اصـالح    اصالح تاریخ اسناد باعث می :نکته *
   .تغییر کند

مبلغ برداشتی از خودپردازها به صورت اتوماتیک از حـساب بانـک کـسر     :نکته *
  .خواهد شد

خواهید از حساب خود به وسیله چک مبلغی برداشت نمایید باید از   اگر می :نکته *
  .ي نقد کردن چک شخصی به صندوق استفاده نمایید گزینه

  برداشت وجه نقد از خودپرداز
  نقد کردن چک شخصی به صندوق
  نقد کردن چک اشخاص به صندوق

  اصالح اسناد پرداخت شده نقدي
  اصالح اسناد دریافت شده نقدي

  اصالح اسناد درآمد نامشهود
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ي  کنید، بایـد از گزینـه   دستی نقد میاگر چک مشتریان خود را به صورت  :نکته *
  .نقد کردن چک اشخاص استفاده نمایید

  اصالح فاکتورها
. هـا پیـدا کنیـد       ممکن است پس از ثبت فاکتورها نیاز به اصالح، ابطال و یا کپی آن             

  .براي این کار الزم است تا از بخش اصالح فاکتورها کمک بگیرید

  ابطال فاکتور خرید
  اکتور فروشابطال ف

  ابطال فاکتور برگشت از خرید
  ابطال فاکتور برگشت از فروش

  اصالح فاکتور خرید
  اصالح فاکتور فروش

  اصالح فاکتور برگشت از خرید
  اصالح فاکتور برگشت از فروش

  اصالح تخفیف و کرایه فاکتور خرید
  اصالح تخفیف و کرایه فاکتور فروش

  شت از خریدفاکتور برگ... اصالح تخفیف و 
  فاکتور برگشت از فروش... اصالح تخفیف و 

  کپی فاکتور خرید
  کپی فاکتور فروش

  فاکتور ابطال پیش
  فاکتور اصالح پیش

 

توانید بـر اسـاس       در این قسمت شما می    
شماره فاکتور و یا نام مشتري فاکتورهاي       
مورد نظر خود را پیدا نموده و بـه کمـک           

  ي.ماییدها را باطل ن  آنF12کلید 
خواهید اقالمی به فاکتور اضافه یا        اگر می 

کم نمایید و یا در مقدار، قیمـت و سـایر           
اجزاء فاکتور اصالحاتی انجام دهید بایـد       
از این قسمت استفاده نموده و در پایان با         

  . فاکتور را مجدد ثبت نماییدF5کلید 
  بـا  براي اصالح مواردي چون نام مشتري     

F7  ،    تاریخ فاکتور باF8      کد ویزیتـور بـا ،
F9 ، ــا ــا ، F10عــوارض ب ، F11کرایــه ب

 بایــد از ایــن قــسمت F12تخفیــف بــا 
  .استفاده کنید

  یسب

توانید فاکتورهـاي     براي سرعت عمل می   
  . کپی نماییدانمشابه را براي دیگر

از این قسمت بـراي ابطـال و یـا اصـالح         
  .فاکتورهاي صادر استفاده نمایید پیش
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  انتقال حساب
افزار جامع حسابداري کیـان     پرکارترین عملیات موجود در نرم    انتقال حساب یکی از     

بسیاري از کارهاي شما با همین عملیات انتقـال حـساب صـورت خواهـد               . باشد  می
  . گرفت

که مبلغی از     انتقال حساب یعنی این   
یک حـساب، بـه حـساب دیگـري         

  . انتقال پیدا کند

اگر طرف حساب اول بـدهکار      یعنی  
تانکار طرف دوم بـس   باید  شود پس   

شود و یا اگـر طـرف اول بـستانکار        
بـدهکار  بایـد    طرف دوم     یعنی شود
  . شود

ها را در  گونه انتقال حساب شرح اینبا توجه به اهمیت این بخش و پرکاربرد بودن آن      
  .دهیم زیر ارائه می

  انتقال بدهکاري اشخاص به یکدیگر
در . انتقـال دهیـد   توانید بدهکاري یک نفر را به نفـر بعـدي             شما در این قسمت می    

ي مبلغ انتقال یافته بستانکار خواهد شد و نفـر             این انتقال نفر اول به اندازه      ي  نتیجه
  .گردد دوم به همان مبلغ بدهکار می

براي ثبت این گونه اسناد کافی است بعد از انتخاب نفر اول، مبلغ و شـرح انتقـال را            
ت اتوماتیک توسط برنامه انجام      بعد از انتخاب نفر دوم، عملیات به صور        ؛وارد نمایید 
  .خواهد شد

  انتقال بستانکاري اشخاص به یکدیگر
در . توانید بستانکاري یک نفر را به نفر بعـدي انتقـال دهیـد              شما در این قسمت می    

ي مبلغ انتقال یافته بدهکار خواهد شـد و نفـر              این انتقال نفر اول به اندازه      ي  نتیجه
  .ددگر دوم به همان مبلغ بستانکار می

  اص به یکدیگرانتقال بدهکاري اشخ
  انتقال بستانکاري اشخاص به یکدیگر

  ها انتقال حساب اشخاص به حساب هزینه
  ها  انتقال حساب اشخاص به حساب برداشت

  ها به حساب اشخاص انتقال حساب بانک
  ها ها به حساب هزینه انتقال حساب بانک

  ابطال اسناد انتقالی
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  ها انتقال حساب اشخاص به هزینه
هاي خود انتقـال      توانید بدهکاري یک نفر را به حساب هزینه         شما در این قسمت می    

ي مبلغ انتقال یافته بستانکار خواهد شد  در نتیجه این انتقال نفر اول به اندازه    . دهید
  .گردد ي شما به همان مبلغ بدهکار می و هزینه

 براي شما کار خدماتی انجام داده و مـثال کـامپیوتر            فرض کنید که شخصی   : مثال* 
اما شما در حال . شما را تعمیر نموده و در ازاء آن فاکتوري براي شما صادر کرده است 

براي این کـار کـافی اسـت مبلـغ          . خواهید مبلغ فاکتور را تسویه نمایید       حاضر نمی 
ن شما تعریف شـده     باید نام تعمیرکار در لیست مشتریا     (فاکتور را از حساب مشتري      

ي تعمیـرات در لیـست        بایـد نـام هزینـه     (هـاي تعمیـرات       به حساب هزینه  .) باشد
ي ایـن کـار شـخص         در نتیجـه  . انتقـال دهیـد   .) هاي شما تعریف شده باشد      هزینه

  .تعمیرکار به مبلغ فاکتور از شما بستانکار خواهد شد

ود یک تخفیف کلی    خواهید به مشتریان خ     ي کاري می    شما بعد از یک دوره    : مثال* 
دانیـد    طور که مـی    همان. ها مبلغی را کم نمایید      بدهید، یعنی از حساب بدهکاري آن     

پس بعد از تعریف یک سرفصل تخفیـف در         . باشد   می  تخفیف در فروش نوعی هزینه    
توانید از این قسمت کمک بگیریـد و انتقـال بـدهکاري              هاي خود می    هزینهحساب  

بعد از این کار برنامه به مبلغ       .  خود را وارد نمایید    ي  شخص موردنظر به حساب هزینه    
اگر مشتري از قبل بستانکار باشـد بـه         (موردنظر از بدهکاري مشتري شما کم کرده        

  .هاي شما اضافه خواهد کرد و به حساب هزینه.) شود  او اضافه می بستانکاري
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  ها انتقال حساب اشخاص به برداشت
 در قـسمت    هـم  یـا سـهامداران      ءاست که شرکا  همانطور که قبال گفته شد، معمول       

 و هم در قسمت برداشت      مشتریان حسابی براي گردش کار جاري خود داشته باشند        
 پولی را بـه مجموعـه بـدهکار باشـد و            ء حال اگر یکی از شرکا     .نامشان تعریف شود  

توانیم از این قسمت اسـتفاده نمـاییم و    نخواهد یا نتواند آن مبلغ را عودت دهد، می    
  .از سود آخر سال انتقال دهیماو هکاري او را به حساب برداشت قطعی بد

شود تا پیش از قطعی شدن مانـده حـساب شـرکاء در قـسمت                 توصیه می : نکته* 
مشتریان و تعیین میزان حق برداشت شرکاء از سود پایان سال به صورت ماهیانـه و                

  .دها استفاده نکنی از انتقال حساب اشخاص به حساب برداشت... 

چه در پایان سال بخواهید تمام سود خود را بین شرکاء تقسیم نمایید               چنان: نکته* 
خواهید که در     اما امکان پرداخت آن به صورت نقدي برایتان فراهم نیست و فقط می            

  .دتوانید از این قسمت استفاده نمایی حساب جاري شرکاء، بستانکار باشند، می

  صحساب اشخا به ها بانکانتقال حساب 
توانید از طریق اینترنت یا از طریق         با توجه به امکانات جدید سیستم بانکی شما می        

گونـه    براي ثبـت ایـن    . کارت به کارت، مبلغی به حساب مشتریان خود واریز نمایید         
  .اسناد باید از این گزینه استفاده نمود

را   بابـت آن  شما باید از لیست اول نام بانک خود را انتخاب نموده و مبلـغ انتقـالی و                  
  .بنویسید و سپس از لیست دوم نام مشتري را انتخاب نمایید

  ها حساب هزینه به ها بانکانتقال حساب 
هـاي    توانیـد از طریـق دسـتگاه        با توجه به امکانات جدید سیستم بانکی شـما مـی          

ها نصب شده اسـت،    هایی که در فروشگاه شما توسط بانک        خوان  خودپرداز و یا کارت   
گونـه اسـناد      براي ثبت این  . را پرداخت نمایید    ب، برق، گاز و امثال آن     قبوض تلفن، آ  

  .باید از این گزینه استفاده نمود

را   شما باید از لیست اول نام بانک خود را انتخاب نموده و مبلـغ انتقـالی و بابـت آن                   
  .ي مورد نظر را انتخاب نمایید بنویسید و سپس از لیست دوم نام هزینه
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  الیابطال اسناد انتق
اید، در این بخش فراهم       هاي قبل ثبت نموده     امکان ابطال اسناد انتقالی که در قسمت      

گونه   امکان اصالح اسناد انتقالی وجود ندارد چرا که ابطال و صدور مجدد این             (.است
  .)اسناد از سرعت عمل بیشتري برخوردار است

  انتقال کاالها
داري کـاال و یـک انبـار بـراي            ي نگه افزار جامع حسابداري کیان سه انبار برا        در نرم 

  .داري اموال ثابت شما تعبیه شده است نگه

توانید کاالهاي خود را از فروشگاه به  شما با توجه به امکانات موجود در این بخش می        
  .انبارهاي مختلف و بالعکس منتقل نمایید

انـد و   داري کاالهاي شما در نظـر گرفتـه شـده           انبارها فقط و فقط براي نگه     : نکته* 
  .امکان خرید و فروش مستقیم از انبارها وجود ندارد

گیـري از     در قسمت گزارشات ویژه یک بخش دارایی جنس امکان گـزارش          : نکته* 
  .چنین اموال ثابت وجود دارد موجودي انبارها به تفکیک و تجمیع و هم

  فاکتورهاي خاص
افزار جامع    اید، در نرم    طور که تا کنون دیده     همان

ي کیان امکان انعطاف زیادي وجود دارد       حسابدار
با ترفندهاي مختلف، نتایج مفید توانید  میو شما  

 راعملیات این بخـش     . و زیادي استخراج نمایید   
توانستید با کمک فاکتورهاي خرید و فـروش          می

ها ایـن بخـش       بندي نمودن بهتر و تفکیک آن        ولی براي دسته   ؛انجام دهید عادي نیز   
  . آماده شده است

  کتور اضافاتفا
ـ                از  تعـدادي    یممکن است پیش بیاید که بعد از شمارش مجدد کاالها، بـه هـر دلیل

ي شما در قبال تعداد مشخـصی خریـد، بـه      زیاد بیاورید و یا فروشنده     کاالهایتان را 

  فاکتور اضافات
  فاکتور ضایعات

  اد اولیه جهت تولیدتحویل مو
  تحویل کاالي تولید شده
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ثبت این کار با صـدور فـاکتور         .عنوان جایزه تعداد دیگري را اضافه برایتان بفرستد       
  . پذیر است اضافات امکان

بـراي راهنمـایی    . باشد  مراحل ثبت فاکتور اضافات همانند فاکتور خرید می       : نکته* 
  . استفاده نمایید1Fتوانید از کلید  بیشتر می

  .باشد تخفیف می% 100در واقع فاکتور اضافات همان فاکتور خرید با : نکته* 

 هیچ مبلغی ها کنید و بابت آن کاالهایی را که به عنوان اشانتیون دریافت می    : نکته* 
در ثبت این نوع کاالهـا      . شوید، باید به صورت فاکتور اضافات ثبت شوند         بدهکار نمی 

ثبت این کاالها بـا     . وارد نمایید ) آخرین قیمت خرید  (بهتر است قیمت واقعی کاال را       
  . ریال اشتباه است1قیمت 

  فاکتور ضایعات
را کسر بیاورید   ها    ز آن اممکن است بعد از شمارش مجدد کاالها، به هر دلیل تعدادي            

 به خریداران خود  یا  و    از آمار شما کسر شده باشد      ...و یا در اثر شکستگی، خرابی و        
 .اشانتیون بدهید  ي، به عنوان جایزه تعداد    اند   کرده خریدکه  در قبال تعداد مشخصی     

  . پذیر است ثبت این کار با صدور فاکتور ضایعات امکان

  .باشد تخفیف می% 100 با فروش همان فاکتور تضایعادر واقع فاکتور : نکته* 

  تحویل مواد اولیه جهت تولید
توانند از ایـن قـسمت بـراي          کسانی که شغلشان مرتبط با کارهاي تولیدي است می        

ثبت اسناد تولید استفاده نمایند و مواد اولیه خود را از موجودي انبار کسر نموده تـا                 
  .ي تولید داده شود به مرحله

  هاي تولید شدهتحویل کاال
ي خود دریافت نموده و به موجودي         توانید کاالهاي تولید شده     با کمک این بخش می    

  .کاالهاي انبارتان اضافه نمایید

  . استفاده نمایید1Fتوانید از کلید  براي راهنمایی بیشتر می: نکته* 
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الهـاي  ي خود را تبدیل به کا       توانید مواد اولیه    در نتیجه دو عملیات فوق می     : نکته* 
باشـد، در   ها زیـاد هـم مـی    هاي تولید که تعداد آن بیشتر فرمول. تولید شده نمایید 

   .باطن تابع همین منطق هستند

که یک امکان در علم حسابداري باشد، یـک           حسابداري تولید بیشتر از آن    : نکته* 
ـ     افزار پیدا می    توانید با تسلطی که به نرم       شما نیز می  . تکنیک است  ی کنید و خالقیت

اي انجـام دهیـد کـه در آن           دهید، کارهاي تولیدي خود را به شـیوه         که به خرج می   
قابل ... هاي تولید، کاالهاي در جریان ساخت و           تمام شده، هزینه    مواردي چون قیمت  

  .گیري باشند محاسبه و گزارش

  خرید مواد اولیه
 )ثبت فاکتور خرید(

  
  تحویل مواد اولیه به کارگاه تولید

 )ثبت در فاکتورهاي خاص(

  
  لیددریافت کاالي تولید شده از کارگاه تو

 )ثبت در فاکتورهاي خاص(

از موجودي کاالها در 
 .شود فروشگاه کسر می

 موجودي کاالها در به
 .شود  میاضافهفروشگاه 

  کاالي تولید شده فروش
 )ثبت فاکتور فروش(

گردش عملیات تولید در 
 افزار جامع حسابداري کیان نرم
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  گزارشات
افزار به تنوع و جامع بـودن         توان و قدرت هر نرم    
ــستگی ــوانیم از .  داردگزارشــات ب ــن کــه بت ای

هاي مختلف به اطالعات و اسـنادي کـه در            روش
ایـم، دسـت      ها را ثبـت کـرده        عملیات آن   بخش
  . یابیم

اي طراحـی شـده کـه         بخش گزارشات به گونـه    
بتوانید گزارشـات نظیـر بـه نظیـر اطالعـات و            

 را  ایـد   کـرده اسنادي که در بخش عملیات ثبت       
   .تهیه نمایید

رشــات بــه غیــر از معرفــی در واقــع بخــش گزا
کلیدهاي فعال و بیان چند نکته، مطلـب مهـم و           

توانیـد    شما می . قابل توجهی براي آموزش ندارد    
افزار جامع حسابداري کیـان را ماننـد یـک            نرم

 و   شهر فرض کنید که براي آشنا شدن با کوچـه         
هاي آن راهی به جز قدم زدن در کوچه و              خیابان
شود به تمامی منوها و زیرمنوهـاي موجـود در            ن توصیه می  ها ندارید؛ بنابرای    خیابان

یکی گزارشات آن را مرور نموده و بـا نیازهـاي خـود               بخش گزارشات سر زده و یکی     
  .تطبیق دهید

 و Tabبــراي اطــالع از کلیــدهاي فعــال در هــر قــسمت از کلیــدهاي  :نکتــه* 
Tab+Shiftکمک بگیرید .  

ي یـک، بخـش       بـه گزارشـات ویـژه     ي صورتحساب مـشتریان        براي تهیه  :نکته* 
توانید سه نوع گزارش ریـز، معـین و           در این قسمت شما می    . مشتریان مراجعه کنید  

خـود را  ... کامل از مشتریان خود تهیه نمایید و اسامی مشتریان بدهکار، بستانکار و        
  .مشاهده کنید

ـ       ي گزارش سود و زیان و ترازنامه         براي تهیه  :نکته*  ژه یـک   ي خود به گزارشات وی
  .مراجعه کنید

  اتـــزارشـــگ
  پــیـش فاکتور
  خـــریـــــد
  فـــــــروش
  برگشت از خرید
  برگشت از فروش
  پرداخــــــت
  دریافــــــت
  بـــــانـــک

  ـــکچـــــ
  صـــنـــدوق
  1گزارشات ویژه 
  2گزارشات ویژه 
  3گزارشات ویژه 

  گزارش انـبـارها
  گزارش توضیحات



ثبت عملیات روزانه ـ گزارشات ـ امکانات/  گام سوم    
 
   59 

.  براي فرمان چاپ در نظر گرفتـه شـده اسـت           7Fدر اغلب گزارشات کلید      :نکته* 
 نیز در صورت لزوم با کاربردي متفاوت بـراي فرمـان   8F و 6Fکه کلیدهاي  ضمن آن 

  .چاپ قابل استفاده خواهند بود

 بـه  ي تـاریخی مشخـصی را   ي اکثر گزارشات نیاز است تـا بـازه          براي تهیه  :نکته* 
در شـرایطی کـه     . افزار اعالم کنید تا گزارش بین آن دو تاریخ دلخواه تهیه شود             نرم

  .افزار اعالم شود، کلیدهاي زیر فعال هستند نیاز باشد دو تاریخ به نرم

   به معناي تهیه گزارش از ابتداي دوره تا انتهاي دوره:Escکلید * 

   به معناي درج تاریخ روز:Enterکلید * 

 یعنی گزارش تیرمـاه     4Fمثال کلید   . هاي شمسی    معادل ماه  :12F تا   1Fکلیدهاي  * 
  سال جارياز 

 1 بخش زیادي از گزارشات مورد نیاز در مشاغل مختلف در گزارشات ویـژه               :نکته* 
حـساب سـود و      صورتحساب مشتریان، صورت  : گزارشاتی مانند . گنجانده شده است  

شـود    توصیه مـی  . ایی نقد و امثال آن    زیان، ترازنامه، دارایی جنس، دارایی سند، دار      
  .دگیر به دقت مورد بررسی قرار 1گزارشات ویژه 

هاي کاري شما کمتر است به بررسـی          شود در مواقعی که مشغله      توصیه می  :نکته* 
توانـد شـما را در        هر گزارش آمـاري یـا مـدیریتی مـی         . گزارشات مختلف بپردازید  

د دریابید یتوان مک گزارشات موجود میشما با ک. هاي شغلی کمک نماید   گیري  تصمیم
کـدام  . انـد   ده بـوده    اند و کدام کاالها زیان      که کدام کاالها سودآوري بیشتري داشته     

. انـد   ي شـما شـده      اند و موجب خواب سرمایه      کاالها از گردش کمتري برخوردار بوده     
آیـا  . هاي دفتري و اسنادي مشتریان شما به چه صورت است           اوضاع و احوال حساب   

آیا . هاي پرداختنی شما خواهند بود      هاي دریافتی شما در آینده، جوابگوي چک        کچ
  .وقت سفارش مجدد کاال فرا رسیده است و صدها گزارش ریز و درشت دیگر
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  امکانات
ستون چهـارم آخـرین بخـش از امکانـات موجـود در       

  . باشد افزار جامع حسابداري کیان می نرم

بخش به وضوح کارایی و     عنوان هر یک از منوها در این        
کند اما حسب اهمیت بعـضی   هاي آن را بیان می     قابلیت

ها، در ادامه به توضیح امکانات مهـم ایـن بخـش              از آن 
  .پردازیم می

چه به پرسشی برخوردید که پاسخ آن را           چنان :نکته* 
دانستید، لطفا ابتـدا بـه بخـش پرسـش و پاسـخ               نمی

ا به عنـوان    ممکن است که سئوال شم    . مراجعه فرمایید 
یک سئوال عمومی به همراه پاسـخش در ایـن بخـش            

  .وجود داشته باشد

 براي خروج از برنامه حتما به بخـش امکانـات           :نکته* 
ي پـشتیبان از اطالعـات خـود از           آمده و بعد از تهیـه     

هـاي    خروج. آخرین گزینه براي خروج استفاده نمایید     
یب تواند آس   غیرعادي و متفاوت از روش گفته شده، می       

  .جدي به اطالعات شما وارد نماید

 کتاب راهنماي برنامه که با کمـک کلیـدهاي          :نکته* 
Tab   و Tab+Shift    ي شما قرار     تا کنون مورد استفاده

 به صـورت کامـل از بخـش امکانـات قابـل             ،گرفت  می
  .دستیابی است

  امــکــانــات
  پـشـتـیـبـانـی
  بــازگــردانــی

  بازسازي اطـالعات
  معرفی چــاپــگر
  راهنماي تـلـفــن
  تــقــویـــــم
  ها ســرگــرمــی

  هـــــا پــیــام
  یر خـط صفحهتغی

  تغییر رنــــــگ
  محافظ نــمایشگر
  مـــرکــز کنترل
  پرسـش و پاســخ
  کلیدهاي عملیاتـی
  قفل صفحه کـلـید
  تایپ نــــامـــه
  راهنماي بـــرنامه

  دربــــــــــاره
  خــــــــــروج
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  پشتیبانی از اطالعات
ري کیـان ایـن اسـت کـه         افزار جامع حسابدا    ترین وظایف هر کاربر نرم      یکی از مهم  

به یـاد داشـته باشـیم کـه         .  پشتیبانی از اطالعات را به درستی انجام دهد        یاتعمل
اما شوند    افزار جامع حسابداري کیان با صرف هزینه جبران می          خرابی کامپیوتر و نرم   

  . کمک کند به شما نیست اطالعات شما آسیب ببینند کسی قادر اگر

  .عاتتان بسیار کوشا باشیدداري اطال در حفظ و نگهباید پس 

 تهیه پشتیبانی از اطالعات بـراي       ات الزم براي  افزار جامع حسابداري کیان امکان      نرم
  . هاي مختلف فراهم نموده است شما به شیوه

هاي جانبی    از حافظه اطالعات حسابداري خود    ي پشتیبانی     حتما براي تهیه  : نکته* 
)USB Flash Memory (استفاده نمایید.  

اي جدا اختـصاص دهیـد و         براي پشتیبانی هر عنوان حسابداري خود پوشه      : تهنک* 
 پوشه  31 پوشه،   12ي اصلی و در هر کدام از این            پوشه 12 ماه سال    12در آن به تعداد     

هاي هر روز را در همان مـسیر تهیـه            به عدد روزهاي هر ماه ایجاد کنید و پشتیبانی        
 BackUpدي نـصب برنامـه در شـاخه           سیها به صورت آماده در        این پوشه . نمایید

  .هاي جانبی خود کپی کنید  را داخل حافظه توانید آن می. وجود دارند

کنیـد، روش     ي پشتیبانی بر روي همان کامپیوتري که با آن کـار مـی              تهیه: نکته* 
اي از اطالعـات خـود را از کـامپیوتر جـدا              شما باید نسخه  . منطقی و درستی نیست   

به عنوان مثال اگر کامپیوتر شـما بـسوزد یـا           . داري نمایید   ن نگه نموده و در جاي ام    
هاي پشتیبانی که بر روي کامپیوتر سـوخته یـا دزدیـده شـده                دزدیده شود، نسخه  

  !وجود دارد چه کمکی به شما خواهد کرد؟

تـشکیل   krc.Backupzpدر هر مسیر فقط یک فایل پـشتیبانی بـا نـام             : نکته* 
توانید اطالعات مربوط به دو عنوان حسابداري خـود را            یبنابراین شما نم  . خواهد شد 

ي دومین فایل پـشتیبان، فایـل    در واقع هنگام تهیه. در یک مسیر پشتیبان بگیرید    
  .شود اول به صورت خودکار حذف می

افـزار کـامپیوتر خـود از         افزار یا نرم    قبل از هر تغییر و تحول بر روي سخت        : نکته* 
  .هاي مختلف تهیه نمایید ن در حافظهاطالعات خود چندین پشتیبا
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  تقویم
برنامه بـه   . هایی را ثبت نمایید     ها و یادآوري    توانید یادداشت   در بخش تقویم شما می    

براي ثبت یادداشت در    . دهد  ها را به شما نمایش می       صورت اتوماتیک در آن روز پیام     
شت خود را ثبت     یاددا Insert به روز مربوطه رفته و با کلید         F2تقویم به کمک کلید     

  . کنید

  . مطلع شویدتقویم از سایر کلیدهاي فعال در Tabبه کمک کلید : نکته* 

  مرکز کنترل
افزار جامع حسابداري کیـان معـروف اسـت کـه             این قسمت به مرکز فرماندهی نرم     

  .امکانات مهمی در آن در نظر گرفته شده است

اهده عملکرد کـاري برنامـه،      امکاناتی نظیر ایجاد سال مالی جدید، انتقال دوره، مش        
  ...تنظیم پارامترهاي برنامه، تعریف کاربر دوم و سوم، امکانات مشاغل خاص و 

توانیـد تـاریخ و سـاعت         در بخش مشاهده عملکرد کاري برنامه، شما مـی        : نکته* 
بررسی . افزار جامع حسابداري کیان را مالحظه فرمایید        تمامی وقایع رخ داده در نرم     

افزار را به پرسـنل خـود واگـذار           آن دسته از مشتریان که کار با نرم       این بخش براي    
  .شود اند، توصیه می نموده

افـزار را     توانیـد عملکـرد نـرم       در بخش تنظیم پارامترهاي برنامه، شما می      : نکته* 
این تنظیمات در چند بخش عمومی، فاکتورهـا،        . مطابق با سلیقه خود تنظیم نمایید     

باشد که براي پاسخ مثبت به سـئواالت بایـد عـدد          می ... گزارشات، امکانات خاص و   
  . را وارد نمایید "000000" و براي پاسخ منفی عدد  "111111"

توضیحات کاملی در خصوص انتقال دوره، سیستم مکانیزه فروش مبتنی بر           : نکته* 
. دي نـصب برنامـه وجـود دارد         در سـی  ... بارکد، سیستم ایستگاه فـروش کیـان و         

  .دي مطالعه فرمایید  داخل سیHelpها را از شاخه  است این فایلخواهشمند 
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  سومگام تکالیف 
. افزار جامع حسابداري کیان در سه گام براي شما معرفی شد            ترین امکانات نرم    اصلی

افـزار و     جهت تسلط بیشتر بـه امکانـات نـرم        . اما این مقدار به تنهایی کافی نیست      
  . تا تکالیف زیر را با دقت و پشتکار انجام دهیدرسیدن به مهارت کافی الزم است

  
     شود برده رنج گنج میسر نمینا

  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
  

 باشیدیروزپ

  سومتکالیف گام 
  

   عملیات بانک-1
    عدد5    ها  واریز وجه نقد به بانک  
    عدد5    ها   واگذاري چک به بانک  
    عدد3    ها   کسر کارمزد از بانک  

   مورد2    ها به یکدیگر انتقال مبلغ بانک
   عملیات چک-2

    عدد5    ها   اعالم پرداخت چک  
    عدد5       ها  اعالم وصول چک  
    عدد3    ها   اعالم برگشت چک  
    عدد2      ها   ابطال چک  

   انتقال حساب-3
  . مورد به صورت جداگانه انجام شود5داقل از هر قسمت ح  

   بررسی گزارشات مربوط به فاکتورهاي خرید و فروش-4
   بررسی گزارشات مربوط به سندهاي دریافت و پرداخت-5
  ها و صندوق ها، بانک  بررسی گزارشات مربوط به چک-6
   به صورت کامل3 و 2، 1 بررسی گزارشات ویژه -7
  



  
  
  
  


